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میدان مهیاست  
   جهـان، جـاى جنگیـدن بـا جهـل اسـت؛ جاى مواجهـه با مـزاِج جزم و 
ایسـتادن بـر اوج اعتال و عزم. این، شـمایلى اسـت از جهـان ایرانى؛ ایرانى 
موحـد و مسـلمان. فالت ایران کهـن، از هزاره هاى پیش، محل شناسـایى 
محدودیت هـا و راه عبـور از آنها بوده اسـت. محدودیت هاى مربوط به آب، 
دما، غذا، پوشاك، کارمایه و امنیت. در دوره باستان، نوآورى ها و خالقیت ها، 
آنچنـان ریشـه دار بـود که پـس از گذر هزاران سـال، غبار زمـان و طوفان 
حوادث، نتوانسته است همه آن دستاوردهاى افتخارآمیز را از جامعه بشرى 

بگیرد و هر روز و سال، نمایى تازه از این گذشته پرفروغ نمایان شده است. 

   اما ایران و جهان، در دوره طالیى علم، جوان شد. جهان اسالم، به کمک 
دانشـمندان مسـلمان ایـران، دسـت به انقالب ایـده زدند. ایـن دگرگونى، 
آنچنـان پُربرکـت و شـورانگیز بود کـه همچنـان و هنوز، دنیـاى امروز، از 

حاصل دسترنج ده قرن پیش تر، بهره مى گیرد. 

   همه اینها، حول یک مدار مى گردد و از سوى یک قطب، نیرو مى گیرد؛ 
فرهنــگ، نیروى محرکه همه رویدادها و تغییرهاســت. فرهنگ، جانمایه 
همه اندیشه ها و راه حل هاست. بر همین اساس است که ما توانسته ایم در 
عبور از همه پیچ ها و تنگناهاى تاریخى، اینک به نقطه اى برسیم که زور و 
جبر قدرت هاى بســیار، نمى تواند که زانوى ملت ما را خم کند و ســقف 
خواسته هایمان را کم. حتى آنجاها که به مصلحت، نرمش قهرمانانه کردیم 
و از نگاه دیگران، کمى خمیدیم، کمانى شده ایم براى برجستن به مرزهاى 

تازه سربلندى و آبرومندى.

   در این میان، صنایع و خالقیت هاى فرهنگى، برایمان هم فال بوده است 
و هم تماشا. هم توانسته ایم که هویت مان را نگاه داریم و هم مشکالت مان 
را تباه ســازیم. از آنجا که فرهنگ به عموم مردم مرتبط اســت و با جزئى
 ترین مسائل شــان کار دارد، صنایع و خالقیت هــاى مرتبط با آن نیز بازار 

پُررونقى پیش رو دارد و محصوالت رنگارنگ.   
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   اینک، با ابالغ «سـند ملى توسـعه فناورى هاى فرهنگى و نرم» از سـوى 
رئیـس جمهورى محتـرم، نه بهانه اى بـراى نادیده گرفتن بازار ثروت سـاز 
صنایع فرهنگى و نرم باقى مى ماند و نه خالء قانونى و حقوقى قابل عرضى. 
میـدان مهیاسـت و همه چیز در دسـتان نیروى جوان و بـا انگیزه و خالق 
ایرانـى. صبـح فـرداى میهن، به دسـت نیروهـاى خالق و نوآور، روشـن و 

عطرآگین خواهد بود. ان شاءاهللا. 

سورنا ستارى
معاون علمى و فناورى رئیس جمهورى

و رئیس بنیاد ملى نخبگان
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   بیش از 8 سال  گذشت. 8 سالى که قدم در میدانى تازه گذاشتیم. با تولد 
و تشکیل شرکت هاى دانش بنیان، بال زدن و پرکشیدن به سمت سرافرازى 
پرشتاب شد. غیرممکن ها صاحب امکان و امید خودکفایى و خود اتکایى در 
این سال ها همان گونه که آیین همیشگى ما ایرانیان است در دل ها زنده شد.

   نسیم نوآورى در جاى جاى کشور وزید؛ دانش بنیان ها به جایگاهى رسیده 
بودند غرور آفرین. زیسـت بوم نوآورى و فناورى به گسـتره ایران اسالمى، 
با شکل گیرى مراکز نوآورى، کارخانه ها، شتاب دهنده ها و خانه هاى خالق و 
نـوآورى جـان گرفـت. از خوان هـاى ناخوانده زیـادى گذر کردیـم؛ از کویر 
وحشت ”تحریم“ تا اژدهاى چند َسر” کرونا“. از جادوى ” نفرین نفت“ تا دیو 
« ما نمى توانیم». اینک در خان آخر، دیو سـیاه وابسـتگى را به نفس نفس 

انداخته ایم و تنها ساعتى تا سپیده سربلندى باقى مانده است.

   به نقطه اى رســیدیم که دیدیم عالوه بــر دانش بنیان ها توانمندى هاى 
دیگــرى نیز وجود دارد. پــس حرکتى نو باید آغاز کــرد. اینجا بود که 
خواســتیم از ظرفیت پُر بار و بى انتهاى فرهنگى، درگســتره جغرافیایى، 
تاریخى و تمدنى ایران اسالمى عزیزمان استفاده کنیم. پس زیست بومى 
دیگر بــراى فناورى هاى نرم و شــرکت خالق ها شــکل دادیم. جوانان 
کارآفرین و خالق با شــتاب توقف ناپذیرى به میدان آمدند براى استفاده 

از ظرفیت هاى صنایع ملى و بومى.

   صنایـع خـالق، محصوالت فرهنگى و فناورى هاى نرم، که قابلیت باالیى 
براى اشـتغال زایى و ثروت افزایى در دنیا دارند. انتخابى اسـتوار و بى عیب و 
محاسـبه شـده صورت گرفت؛ سـتاد فرهنگ سـازى اقتصـاد دانش بنیان و 
توسـعه صنایـع نـرم و خـالق معاونت علمـى و فناورى ریاسـت جمهورى، 
حمایتى ویژه از تاسیس شرکت هاى خالق را بنا نهاد. این حرکت جهادى، 
مطابق با تاکیدات رهبر فرزانه انقالب انجام شد و در راستاى تحقق بیانات 
ایشـان در پیوسـت حکم دوره جدید فعالیت شوراى عالى انقالب فرهنگى 

بر اهمیت راهبردى و اقتصادى فناورى هاى فرهنگى و نرم پیش رفت.
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   درخـت تالش هـاى عزیزان مـان درشـوراى عالـى انقـالب فرهنگـى و 
همـکارى همکارانـم در معاونـت علمـى و فنـاورى مثمـر شـد و رئیـس 
جمهورى«سـند ملى توسـعه فناورى هاى فرهنگـى و نرم» را ابالغ کرد. 
آن هم در نخسـتین روزهاى گرم تابسـتان 1400. سندى که دستیابى به 
نظـام نـوآورى کارآمـد صنایـع فرهنگـى کشـور و ارتقـاى کمـى و کیفى 
محصوالت و صنایع فرهنگى بومى را یکى از اهداف خود قرار داده اسـت. 
باشد که این سند جایگاه نخست تولید و صادرات صنایع خالق در منطقه 
را بـه زودى از آِن ایـران کند و در حوزه هـاى زیرمجموعه اش، محصوالت 

ایران ساخت، از سرآمدان زمانه باشد. 

   از جایگاه دبیرى ســتاد از همه عزیزان مسئول در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى، دبیر و مســئولین قبلى به ویژه دکتر مخبر دزفولى و دبیر محترم 
شــورا دکتر سعید رضا عاملى و سایر همکاران شورا و همچنین همکاران 
خوبــم درمعاونت علمى و فنــاورى و به ویژه جناب آقاى دکتر ســورنا 

ســتارى معاون علمى و فناورى رئیس جمهورى کمال تشکر را دارم.

پرویز کرمى
مشاور معاون علمى و فناورى رئیس جمهورى
و دبیرستاد توسعه فناورى هاى نرم و هویت ساز



فهرست

مقدمه..........................................................................................................................1

ماده 1: تعاریف...........................................................................................................2

ماده 2: ارزش ها..........................................................................................................4

ماده 3: چشم انداز.......................................................................................................5

ماده 4: اصول..............................................................................................................6

ماده 5: اهداف.............................................................................................................6

ماده 6: راهبردها و اقدامات ملى.............................................................................8

ماده 7: ساختار اجرایى..........................................................................................15

ماده 8: بودجه و تشکیالت....................................................................................17

ماده 9:.......................................................................................................................17

سند ملى توسعه فناورى هاى فرهنگى و نرم



«سند ملى توسعه فناورى هاى فرهنگى و نرم»

که در جلسه 810 مورخ 1397/04/26

شـوراى عـالى انـقالب فـرهنگـى و

بـراساس مصوبه جلسه 46 ستاد راهبرى

اجراى نقشه جامع علمى کشور به تصویب رسیده است،

به شرح ذیل در تاریخ 1400/04/09

براى اجرا ابالغ مى شود.



مقدمه
   صنایع خالق و محصوالت فرهنگى و فناورى هاى نرم با قابلیت تولید دو هزار 
و دویست و پنجاه میلیارد دالر ارزش اقتصادى و ایجاد حدود سى میلیون شغل 
در دنیا، روز به روز مورد توجه کشورهاى بیشترى قرار مى گیرد. گسترش نفوذ 
فرهنگى و تقویت جایگاه کشور در عرصه هاى بین المللى، حراست از هویت ملى 
و متمایزسازى فرهنگ ملى در برابر فرهنگ هاى بیگانه و فرآیند جهانى سازى، 
توسـعه اجتماعى و احیا و ترویج سـبک زندگى اسالمىـ  ایرانى، بهره مندى از 
فناورى هـاى اجتماعـى در راسـتاى رفـع معضـالت کشـور و ارتقـاى کیفیت 
حکمرانى، افزایش سـطح دسترسـى عموم شهروندان به خدمات و محصوالت 
فرهنگى بومى، توسعه اقتصاد مقاومتى از طریق کمک به گذار از اقتصاد منبع 
پایـه تـک محصولى به اقتصـاد خالق و دانش بنیان و همچنیـن فرهنگ زایى، 
مقاومت در برابر تهاجم فرهنگى و توسعه فرهنگ انقالب اسالمى از آثار توسعه 

فناورى هاى فرهنگى و نرم است.
   بـا توجـه به تأکیدات مقـام معظم رهبرى از جمله در پیوسـت حکم دوره 
جدید فعالیت شـوراى عالـى انقالب فرهنگى، اهمیت راهبـردى و اقتصادى 
فناورى هاى فرهنگى و نرم، پیچیدگى این حوزه، متولیان متعدد و لزوم همگرا 
کـردن آن هـا و همچنین با توجه به اینکه «فناورى هاى نرم و فرهنگى» جزو 
اولویت هاى الف توسعه فناورى در نقشه جامع علمى کشور قرار گرفته و اقدام 
ملـى 5 ذیل راهبرد کالن 9 از نقشـه مهندسـى فرهنگى مبنـى بر تدوین و 
اجراى سـند توسـعه صنایع فرهنگى و هنرى کشـور به این موضوع پرداخته 
اسـت، سند پیش رو به منظور تبیین جهت گیرى هاى اساسى و کالن کشور، 
تنظیم مناسـبات دسـت اندرکاران و بهره گیرى هر چه بیشـتر از قابلیت هاى 

موجود و ایجاد ظرفیت هاى جدید در سطح ملى به تصویب مى رسد.
   همچنیـن جهت گیـرى کالن کشـور در «بیانیه گام دوم انقالب اسـالمى»، 
تأکیدات مکرر مقام معظم رهبرى در تقویت حرکت هاى جهادى و فعالیت هاى 
خودجوش و فراگیر مردمى در عرصه فرهنگ و اجتماع و حضور و مشـارکت 
مردم و على الخصوص جوانان در حل مسائل کشور، افق جدیدى را پیش روى 
نهادهاى حکمرانى در کشور گشوده است. در حال حاضر گروه هاى مردمى فراوان 
در کشور وجود دارند که با ایده هایى از جنس « نوآورى اجتماعى» در جهت
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حل آسـیب هاى اجتماعى قدم هایى مؤثر برداشته اند و براى رشد و انتشار این 
ایده ها نیازمند حمایت هاى نهادى در کشور هستند. در این میان الزم است که 
دستگاه هاى سیاست گذار و برنامه ریز در کشور ضمن شناسایى این گروه هاى 
مردمى، به تسهیل و رفع موانع فعالیت آنها بپردازند و زیرساخت هاى حمایتى 
الزم جهت انتشار و رشد نمونه هاى موفق را فراهم سازند. توجه به این مهم از 

دیگر اهداف نگارش سند حاضر در شوراى عالى انقالب فرهنگى است.
ماده 1: تعاریف

   1-  صنایع فرهنگى
صنایع فرهنگى که بعضا با عنوان صنایع خالق نیز شـناخته مى شوند؛ 
گونه اى از صنعت هستند که به خلق ایده، تولید و توزیع محصوالت و 
خدماتى مى پردازند که ماهیت فرهنگى دارند. این صنایع عمدتا با قابلیت 
دانش بنیانى و مبتنى بر خالقیت، مهارت، نوآورى و فناورى هسـتند و 
نوعأ از طریق حق نشر و مالکیت معنوى مورد حمایت قرار مى گیرند.

   2-  فناورى هاى فرهنگى
مجموعه اى از روش ها، ابزارها و فرآیندهاى تبدیل دانش و منابع فرهنگى 
به کاالها و خدمات فرهنگى مى باشد که ایجاد کننده و یا منتقل کننده 

ارزش هاى فرهنگى مورد نظر فناوران حوزه فرهنگى مى باشد.
   3-  فناورى هاى نرم

مجموعه اى از هنجارها، رویه ها، مقررات، نهادها و سامانه هاى دانشى را در 
بر مى گیرد که رفتار انسان و نیازهاى روحىـ  روانى، فرهنگى و اجتماعى 
او را هدف قرار داده و موجبات کارایى و اثربخشى مطلوب تر فناورى هاى 
سـخت را فراهم مى سـازد. ویژگى بارز فناورى نرم آن است که به جاى 
بهره گیرى از مواد اولیه طبیعى و معدنى از بروندادهاى فکرى و خالقیت 
انسان که ماهیت نوآورانه، فرهنگى و هنرى دارد استفاده مى کند. محدوده 

فناورى هاى نرم در این سند، بر اساس تبصره 1 مشخص مى شود.
تبصره 1: «حوزه هاى مهم» فناورى هاى فرهنگى و نرم در این سند عبارتند از:
تولید محتوا و نشر مکتوب و رقومى1، طراحى، اسباب بازى، ، نوشت افزار،
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ظواهر و سبک پوشــش، صنایع دستى و گردشــگرى، فناورى هاى 
اجتماعى، نوآورى هاى اجتماعى، بازى هــاى ویدئویى، پویانمایى و 
پى نمایى، ســینما، هنرهاى تجســمى، هنرهاى نمایشى، تبلیغات، 
فناورى هاى مهندســى انگیزه، ســاز و کارهاى مدیریت بهره ورى و 
حکمرانى در حوزه فرهنگى و اجتماعى، بازى وار ســازى، ارتباطى و 

رسانه اى، آموزشى و یادگیرى. 
تبصره 2: سـتاد توسـعه فناورى هاى فرهنگى و نرم (موضوع بند 3 ماده 7 
این سـند) موظف اسـت ظرف شـش ماه پس از ابالغ سـند، از میان 
حوزه هـاى مهـم، حوزه هـاى اولویـت دار را بـا ارائه اسـناد پشـتیبان 

مشخص نموده و در ستاد نقشه جامع به تصویب برساند.
   4-  فناورى هاى اجتماعى

فناورى نرمى اســت که تعامل بین افراد را تسهیل کند؛ فضا، ابزار و 
امکانات را براى بهره مندى از رایانش اجتماعى یا به اشتراك گذارى 
دانــش و اطالعــات در موضوعات مختلف فراهــم آورد یا از طریق 
طراحى و به کارگیرى ســاز و کارها، رویه هاى کارآمد و سامانه هاى 

فناورانه، مشکالت اجتماعى را حل کند.
   5-  نوآورى اجتماعى

راه حل هایــى نو (از جنس محصول، خدمت، مفهوم و مدل، فرآیند) 
باهدف پاسخگویى به یک نیاز اجتماعى یا حل یک مسئله اجتماعى 
که اثربخش تر، کاراتــر، عادالنه تر و یا پایدارتر از راه حل هاى کنونى 
باشــد و ارزش هایى را براى کل اجتماع خلــق کند. همچنین این 
نوآورى هــا، معمــوال شــامل روش هایــى بــراى ســازماندهى و 
توانمندسازى جامعه جهت اقدام جمعى در جهت حل مسائل است. 

   6-  نظام نوآورى صنایع و محصوالت فرهنگى
شـبکه اى اسـت از نهادها؛ شـامل کنشـگران، سـازمان ها، فرآیندها، 
راهکارها و همچنین رفتارها و روابط بین آن ها که در تبدیل معرفت 
و گنجینـه معانـى، باورها و ارزش هاى اسـالمىـ  ایرانـىـ  انقالبى از 
عرصـه ى نظـر به عرصه ى عمل؛ به واسـطه جذب، تولید، انتشـار 
و به کارگیـرى ایده و دانـش در تولید نمادها، محصوالت، ابزارها و
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روش هاى جدید یا بسـیار بهتر شـده ى مؤثر بر فرهنگ، احساسـات، 
خواسـت هاى زیبایى شناسـى و تقاضاى فکرى جامعـه، نقش آفرینى 
مى نماینـد. ایـن نظام، به مـوازات تأثیرگذارى فرهنگـى و اجتماعى، 

مزیت هاى اقتصادى چشم گیرى را نیز به دنبال دارد.
   7-  محصوالت فرهنگى بومى

عبارت اسـت از محصوالت منطبق با ویژگى هاى فرهنگى اسالمى ـ 
ایرانى و انقالبى.

   8-  حوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم
شـامل تمامى دستگاه ها و نهادهاى دولتى و غیردولتى، شرکت هاى 
تولیـدى و خدماتـى به ویژه شـرکت هاى دانش بنیان و شـرکت هاى 
خـالق، اسـتادان حـوزه و دانشـگاه و مراکـز پژوهشـى، فرهنگـى و 
فناورى، هنرمندان، متخصصان، پژوهشـگران و دانشـجویانى که در 

زمینه صنایع فرهنگى و فناورى هاى نرم به فعالیت مى پردازند.
ماده 2: ارزش ها

   در چارچـوب مبانـى ارزشـى نظـام جمهورى اسـالمى ایران و همسـو با 
ارزش هاى بنیادین نقشـه جامع علمى و نقشـه مهندسـى فرهنگى همانند 
عدالت محـورى، اخالق مدارى، عقالنیت، خالقیـت و نوآورى، تحول گرایى، 
ثروت آفرینـى و تقـدم مصالح عمومـى بر منافع فردى، مهـرورزى، انفاق و 
ایثـار، عـزت و مدارا، معرفت دینى و هویتى، امر به معروف و نهى از منکر، 
کار و تالش و انضباط اجتماعى، مبانى ارزشـى حوزه فناورى هاى فرهنگى 

و نرم کشور عبارت اند از:
   1-  توجـه به فرهنـگ بومى به عنوان جانمایه ى محصوالت فرهنگى و

کارآفرینى تعالى بخش؛
   2-  توجه به اصل وحدت بین مسـلمین، احترام به تنوع و تفاوت هاى
فرهنگـى و مذهبـى اقوام مختلف کشـور و جلوگیرى از ایجاد و

گسترش تفرقه؛
   3-  جذابیت، زیبایى و نوآورى محصوالت فرهنگى ـ هنرى در چارچوب

مبانى اسالم و شرع مقدس اسالم؛
   4-  تأکید بر مبارزه و مقابله با استکبار و تقابل جدى با جبهه فرهنگى غرب؛
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   5-  توجه به آگاهى، اخالق و امید و نشاط با رویکرد مهدویت؛
   6-  تأکید بر استحکام خانواده و نقش متعالى زن در تربیت فرزندان؛

   7-  تکریم سـرمایه هاى انسـانى، نخبگان، شکوفایى استعدادها و رشد
خالقیت به عنوان مهم ترین عنصر در ایجاد محصوالت فرهنگى. 

ماده 3: چشم انداز
   بـا تـوکل به خداوند متعـال، فناورى هاى فرهنگى و نـرم در افق 1404

حوزه اى است:
«توانمنـد در تولیـد و ارائـه محصوالت و خدمات منبعـث از فرهنگ بومى 
اسـالمى ـ ایرانى و انقالبى، تعالى بخش، تمدن سـاز، گفتمان ساز، برخوردار 
از مشـارکت مردمى، پیشـران در توسـعه قدرت نرم، اقتصاد ملى و اقتصاد 
مقاومتـى، پیشـتاز در بـازار منطقه؛ در قالـب نظام نوآورى سـامان یافته و 
برخوردار از ظرفیت تبدیل ایران به قطب فرهنگى جهان اسالم و منطقه».
   فناورى هاى فرهنگى و نرم جمهورى اسالمى ایران در افق چشم انداز، از 

چنین ویژگى هایى برخوردار خواهند بود:
   1-  فرهنگ بومى (اسالمىـ  ایرانى و انقالبى)؛ معرفت آفرین، کمال آفرین،
نهـاد خانـواده، هویت سـاز،  الهام بخـش، حافـظ  اخالقـى،  پـاك، 

مصونیت بخش و اقتدارآفرین؛
   2-  پیشران در توسعه قدرت نرم، اقتصاد ملى و اقتصاد مقاومتى؛ درون زایى

و برون گرایى، توجه به ساز و کار مدیریت بهره ورى و مهندسى انگیزش 
در اقتصـاد ملـى با بهره گیرى از فناورى هـاى اجتماعى و اقتصادى در 
جهت توسـعه قدرت نرم و ارتقاى تاب آورى کشـور و شفافیت سازى با 

تأکید بر مشـارکت حداکثرى عموم جامعه به ویژه جوانان؛
   3-  پیشتاز در بازار داخل و منطقه و مورد توجه در جهان؛ جذاب، پویا،
متنـوع، رقابت پذیـر، دسـت یافته به سـهم برتـر از بـازار منطقه و با 

قابلیت نفوذ و تاثیر گذار بر مردم جهان؛
   4-  نظام نوآورى سامان یافته؛ مبتنى بر شبکه ى سامان یافته و به هم
پیوسته تمامى افراد و نهادهاى مرتبط با تأکید بر ظرفیت و مشارکت 
بخش خصوصى، سازمان هاى مردم نهاد و صنوف، در راستاى تبدیل 
مفاهیم اسـالمى ـ ایرانى و انقالبـى به محصوالت فرهنگى خالق،
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دانش بنیان و هم افزا به مثابه یک کل واحد؛
   5-  قطب فرهنگى جهان اسالم و منطقه؛ کانون جهانى و مرجعیت تولید

و باز تولید مفاهیم اسـالم ناب محمدى(صلى اهللا علیه و آله) و انتشـار 
آن در دنیا از طریق محصوالت فرهنگى با تأکید بر ارزش هاى مشترك.

ماده 4: اصول 
   1-  اتخــاذ و تقویــت رویـکرد اسـالمى ـ ایـرانى در تـوسعه صنـایع و

محصوالت فرهنگى؛
   2-  اولویت دهـى بـه بخش غیردولتى به ویژه بخش خصوصى در اجرا با

تأکید بر حفظ نقش سیاست گذارى و نظارتى دولت؛
   3-  تأکید حداکثرى بر مشارکت مردمى به ویژه نسل جوان؛

   4-  اتخاذ رویکرد درون زا و برون نگر در توسعه فناورى هاى فرهنگى و نرم؛
   5-  خوداتکایى در صنایع و محصوالت فرهنگى و توسعه صادرات کاال و

خدمات مبتنى بر فناورى هاى نرم؛
   6-  نگـاه نـوآورانه، آینده نگارانه و عدم غفلت از نیازهاى روز جامعه در
عرصه ها و سطوح مختلف از آموزش و پژوهش تا تولید، توزیع، بازار؛
   7-  تقویت هـم افزایى، هم تکاملى، شبکه سازى، همکارى و هماهنگى و

تعامـل در سـطوح مختلـف ملـى درون شـاخه ها و بین شـاخه هاى 
صنایع فرهنگى؛

   8-  توجـه بـه ظـرفیت ها، قـابلیت ها و توانمندى هاى فرهنگى، دانشى،
فناورانه و صنعتى کشور.

ماده 5: اهداف
الف: اهداف کالن

   1-  دستیابى به نظام نوآورى کارآمد صنایع فرهنگى جمهورى اسالمى
ایران و ارتقاى کمى و کیفى تولید و مصرف محصوالت فرهنگى بومى؛
   2-  دستیابى به الگوى کارآمد کاربرد فناورى هاى نرم با تأکید بر حوزه هاى

علوم انسـانى، اسـالمى و اجتماعى در راستاى ارتقاى سبک زندگى 
اسالمى ـ ایرانى و انقالبى در جامعه.

ب: اهداف کیفى
   1-  گسترش مخاطبان ملى و فراملى (با تأکید بر جهان اسالم) و افزایش  
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رضایت مندى مردم از محصوالت فرهنگى بومى؛
   2-  افزایش تولید محصوالت فرهنگى دانش بنیان و دانش فنى و فناورى هاى

مربوطه؛
   3-  دستیابـى به شبکه تعاملى کارآمد و هـم افزاى داخلى، منطقه اى و

جهانـى به ویـژه جهـان اسـالم؛ در تبدیل ایـده، دانـش و معرفت به 
محصوالت فرهنگى اقتدارآفرین، استحکام بخش ساخت درونى نظام، 
معرفت آفرین و جذاب در هر شاخه و بین شاخه هاى صنایع فرهنگى؛
   4-  توسعه زیرساخت هاى ملى و بین المللى در زمینه فناورى اطالعات و
ارتباطات جهت تسهیل ارتباطات میان فعاالن، ارتباطات میان اجزاى 
زنجیره هاى ارزش و ارتباطات با بازار عرضه محصوالت و فناورى هاى 

فرهنگى و نرم؛
   5-  بهبود فضاى کسب و کار و تقویت نظام نوآورى صنایع و محصوالت

فرهنگى اسالمى ـ ایرانى و انقالبى؛
   6-  افزایش بهره ورى و توسعه نظام فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مبتنى

بر فناورى هاى نرم؛
   7-  رشد نوآورى هاى اجتماعى جهت نقش آفرینى بیشتر گروه هاى مردمى

در حل آسیب هاى اجتماعى اولویت دار در کشور.
ج: اهداف کمى (تا افق 1404)

   1-  دستیابى به جایگاه نخست تولید و صادرات محصوالت فرهنگى بومى
در منطقه و جهان اسالم؛

   2-  ایجاد حداقل پنج نمانام معتبر جهانى در حوزه فناورى هاى فرهنگى
و نرم؛

  3-  کسب سهم 2 درصد بازار سینماى جهان؛
   4-  کسب حداقل رتبه چهارم گردشگرى در منطقه و جذب بیست میلیون

گردشگر؛
   5-  رسیدن به سهم 30 درصدى بازى هاى دیجیتال از بازار کشور؛

   6-  ایجاد حداقل پنج بن سازه2 جدید و موفق3 فناورى نرم؛
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   7-  تولید 270 عنوان پى نما4 با میانگین شمارگان حداقل 5000 نسخه؛
   8-  تولید و اکران بین المللى حداقل سى پویانمایى سینمایى تا افق چشم انداز؛
   9-  دستیابى اسباب بازى هاى تولید داخل به سهم حداقل 20 درصدى از

ارزش بازار اسباب بازى کشور در سال چشم انداز؛
   10-  ارتقاى سهم تولید محصوالت دانش بنیان از کل بازار صنایع فرهنگى؛
   11-  تعیین سهم تولید محصوالت فرهنگى و فناورى هاى نرم از تولید

ناخالص داخلى؛
   12-  ارتقاى سهم پخش برنامه هاى فرهنگى تولید داخل در شبکه هاى

تلویزیونى کشورهاى جهان اسالم؛
   13-  افزایش سهم تولید لوازم التحریر بومى از بازار نوشت افزار کشور؛

   14-  افزایش سهم انتشارات بومى از بازار نشر بین المللى (نشر رقومى و
مکتوب)؛

   15-  افزایش سهم طراحى و تولید پوشاك ایرانى از بازار داخل؛
   16-  افزایش تعداد سازمان ها، شرکت ها و افراد فعال در فعالیت هاى نوآورى

اجتماعى در حوزه آسیب هاى اجتماعى؛
   17-  افزایش تعداد طرح هاى نوآورى اجتماعى اثربخش در حوزه آسیب هاى

اجتماعى بر اساس ارزیابى نهادهاى تخصصى.
تبصره: ستاد موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از ابالغ سند مقادیر اهداف

کمى بدون مقدار را با ارائه اسناد پشتیبان تعیین نموده و به تصویب 
ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى کشور برساند.

ماده 6: راهبردها و اقدامات ملى
راهبرد 1: رصد و ارزیابى نیاز و رضایت مخاطبان و پیامد محصوالت و صنایع

فرهنگى بومى و فناورى هاى نرم
   1-  طراحى و استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابى بازار ملى و فراملى

محصوالت فرهنگى بومى؛
   2-  تقویت و حمایت از آینده نگارى، نیازسنجى، ذائقه سنجى و اثرسنجى
در حـوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم جهت بهبود رضایت مخاطبان 
و افزایش سهم محصوالت فرهنگى بومى با کیفیت و کمیت مطلوب 
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در سبد هزینه خانوار؛
   3-  ارزیابى تأثیرات اجتماعى و فرهنگى فناورى هاى فرهنگى و نرم ناظر

به اسناد باالدستى.
راهبرد 2: حمایت از نمانام هاى صنایع و محصوالت فرهنگى بومى و تقویت آن
   1-  طراحى و استقرار نظام ارزیابى و رتبه بندى کیفى و کمى نمانام ها،

آثار و محصوالت متناسـب با معیارهاى اسـالمىـ  ایرانى و انقالبى و 
استانداردهاى کیفى؛

   2-  شناسایى، ترویج و تشویق نمانام هاى برتر ملى و فراملى در جشنواره هاى
صنایع و محصوالت فرهنگى و رسانه ملى.

راهبرد 3: حمایت از کارآفرینى، تجارى سازى و صادرات محصوالت فرهنگى
بومـى و فناورى هـاى نـرم بـا محوریـت بخـش غیـر دولتى و 
فعالیت هاى مرتبط با تولید، بازاریابى، عرضه، فروش، تبلیغات و 

بسته بندى در بازار ملى، منطقه اى و جهانى
   1-  راه اندازى و حمایت از مسیرها5 و مراکز نوآورى، تجارى سازى، شکوفایى،

شـتاب دهى، مراکز رشـد، پارك هاى علم و فناورى و نهادهاى داورى 
و میانجـى به منظور رشـد شـرکت ها، سـمن ها و گروه هـاى فعال در 
فناورى هـاى فرهنگـى، نـرم و نوآورى اجتماعى با هدف گسـترش و 

بهره گیرى از ظرفیت هاى اسالمى ـ ایرانى؛
   2-  طراحى و ترویج برنامه ها و رویدادهاى صنایع فرهنگى و فناورى هاى

نـرم بـا محوریـت فرهنگ بومـى در بازارهاى هدف بـا بهره گیرى از 
ظرفیت مناسک، شعائر و آیین اسالمى؛

   3-  ایجاد ساز و کارهاى اجرایى، حقوقى و فناورانه براى حمایت از مالکیت
فکـرى آثـار و محصـوالت فرهنگـى بومـى از قبیـل فناورى هاى 

پنهان نگارى و سازمان جمعى پدیدآورندگان آثار؛
   4-  ساماندهـى شبکه منسجم توزیع، تبلیغات و بازاریابى محصوالت و
خدمـات صنایـع فرهنگـى بومى و فناورى هاى نرم در سـطح ملى و 
بین المللـى بـا تأکید بر توسـعه زیرسـاخت هاى فنـاورى اطالعات و 

ارتباطات؛
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   5-  راه اندازى، حمایت از و توسعه شهرك هاى تخصصى و بنگاه هاى کوچک
و متوسـط، مناطـق ویژه بخشـى، چند بخشـى، فناورانـه و ملى در 

صنایع و محصوالت فرهنگى و فناورى هاى نرم؛
   6-  تقویت فعالیت هاى تحقیقاتى مشترك و همکارى هاى فنى میان صاحبان
صنایع و مؤسسات تحقیقاتى داخلى و خارجى با تأکید بر فناورى هاى 

کلیدى، نوین و نوظهور در حوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم؛
   7-  برگزارى نمایشگاه هاى ملى و بین المللى جهت معرفى و ایجاد بازار

در حوزه هاى مختلف صنایع فرهنگى و نرم؛
   8-  ایجاد جایزه ملى نوآورى اجتماعى و چالش هاى نوآورى باز براى حل

مسائل اولویت دار اجتماعى در کشور.
 راهبرد 4: ایجاد و توسعه صنایع و محصوالت فرهنگى دانش بنیان وفناورى هاى نرم
   1-  توسعه ایده پردازى و تشکیل هیأت هاى اندیشه ورزى در مراکز طراحى
و نوآورى تولید محتوا و محصوالت و صنایع فرهنگى و فناورى هاى 
نرم و اتصال آن با شبکه فعاالن صنایع فرهنگى و نوآورى اجتماعى؛
   2-  حمایت از شرکت هاى طراحى و تولید محصوالت فرهنگى، هنربنیان

و فرهنگ بنیان در قالب قانون حمایت از شـرکت هاى دانش بنیان و 
خالق؛

   3-  حمایت از بازارسازى و بازاریابى در قالب ایجاد ایده بازارها، مؤسسات
ثبت و بازاریابى ایده و نهادهاى میانجى در سطح ملى و بین المللى؛
   4-  طراحى و اجراى ساز و کار خریدهاى دولتى از فناورى ها، محصوالت و

خدمات صنایع فرهنگى بومى و بهره بردارى از آنها توسط دستگاه هاى 
دولتى و عمومى؛

   5-  حمایت از تحقیقات کاربردى براى توسعه فناورى و نوآورى صنایع
فرهنگى دانش بنیان، فناورى هاى نرم و نوآورى اجتماعى؛

   6-  حمـایت از صنایع و کسـب و کـارهاى خـرد و خانگى با به رسمیت
شمردن آنها به عنوان واحدهاى تولیدى خویش فرما؛

   7-  تشویق سرمایه گذارى در حوزه مسئولیت اجتماعى توسط شرکت ها
در مسائل اولویت دار اجتماعى کشور.
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راهبرد 5: جامع نگرى، هم افزایى و توسعه زنجیره ارزش و سبد محصوالت
در شاخه هاى مختلف صنایع فرهنگى و فناورى هاى نرم

   1-  حمایت از ایجاد شرکت ها و مراکز مشاوره تخصصى غیر دولتى به منظور
توسعه و تلفیق زنجیره ارزش محصوالت فرهنگى و فناورى هاى نرم؛
   2-  آسیب شناسى، بازنگرى، شفاف سازى و اصالح قوانین، مقررات و شاخص ها

به منظور هماهنگ سازى شاخه هاى مختلف صنایع فرهنگى؛
   3-  مقررات گذارى براى تسهیم منصفانه ارزش بین اجزاى زنجیره ارزش

در حوزه صنایع خالق از قبیل اپراتورها و ناشران تولید محتوا.
راهبرد 6: ساماندهى، کارآمدسازى و تقویت راهکارهاى مالى

   1-  ایجاد و حمایـت از صنـدوق هاى تأمین مـالى و سرمایه گذارى هاى
خطرپذیر در حوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم؛

   2-  حمایت دولت از تشکیل صندوق هاى حوزه هاى فرهنگى خصوصى با
قابلیت ورود به فرابورس و بورس اوراق بهادار؛

   3-  اعطاى جوایز صادراتى به تولید کنندگان و صادرکنندگان محصوالت
فرهنگى بومى و حمایت از آنها با توجه به نتایج صادراتى؛

   4-  کاهش حقوق ورودى قطعات و مواد اولیه در ساخت و تولید محصوالت
فرهنگـى بومى و افزایش عـوارض ورود محصوالت فرهنگى خارجى 

با رعایت تشریفات قانونى؛
   5-  ایجاد نهادها و زیرساخت هاى سرمایه گذارى و مشارکت مردمى در حوزه

اجتماعى جهـت تأمین مالى جمعى فعالیت هاى نوآورانه اجتماعى 
و قوانیـن و راهکارهـاى ضمانتـى الزم جهـت حفاظـت از حقـوق 

سرمایه گذاران؛
   6-  حمایت دولت از سرمایه گذارى در مسائل اولویت دار اجتماعى کشور

متناسب با صرفه جویى مالى حاصل از نوآورى هاى اجتماعى.
راهبرد 7: گفتمان سازى و تـوسعه مشارکت هاى مـردمى به منظور بهبود
فضاى بازار مصرف صنایع و محصوالت فرهنگى بومى و فناورى هاى نرم
   1-  ایجاد بستر مشارکت هاى مردمى از طریق سازمان ها، دستگاه ها، سمن ها

انجمن هاى تخصصى و شبکه هاى مجازى در تولید و عرضه محصوالت 
فرهنگـى و مبتنـى بر فناورى هـاى نرم و بهره گیـرى از ظرفیت هاى 
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مردمـى در رصـد و نظـارت بر بـازار محصوالت فرهنگـى منطبق با 
ارزش هاى بومى و رویگردانى از محصوالت فرهنگى غیر مجاز؛

   2-  استفاده از ظرفیت رسانه ملى در تبلیغ، ترویج و فرهنگ سازى استفاده
از صنایع و محصوالت فرهنگى بومى و ترویج مشـارکت مردمى در 

توسعه خدمات مبتنى بر فناورى هاى نرم؛
   3-  تسهیل بهره مندى کسب و کارها و مشاغل فعال در صنایع فرهنگى
و فناورى هـاى نـرم از فضاهـاى کارى در اختیـار بخـش عمومى یا 
دولتـى، ماننـد دانشـگاه ها، فرهنگ سـراها و مراکـز و کانون هـاى 

فرهنگى براى ارائه خدمات و محصوالت بومى؛
   4-  طراحى بسترهاى مشارکت هاى گسترده مردمى در تشخیص مسائل،

نظارت و ارائه راه حل براى آنها؛
   5-  حمایت از بـه کارگیرى نمادها و محصوالت فرهنگى اسالمىـ  ایرانى
در مهـد کودك هـا، مـدارس، مراکـز تفریحـى و مراکـز آموزشـى و 
پرورشـى کـودکان و نوجوانـان و اطالع رسـانى پیرامـون مضـرات 

محصوالت غیربومى یا ناهنجار به خانواده ها؛
   6-  معـرفى، تـرویج، تسهیل و مـدیریت فضاى کسب و کـار و مشاغل

فرهنگى بومى براى جوانان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان؛
   7-  حمایـت از تبلیغات کمپین هاى اطالع رسانى مرتبط با فعالیت هاى
نوآوران اجتماعى و ترغیب عموم مردم به مشـارکت، در رسـانه هاى 

عمومى و شهرى. 
راهبرد 8: بـه کارگیرى، ظـرفیت سازى و تـوسعه زیرساخت هاى نرم افزارى

و سخت افزارى
   1-  حمایت از توسعه زیرساخت هاى فیزیکى و فناورانه6 در حوزه تولید،

توزیـع، مصـرف و تبلیغ محصـوالت فرهنگى، با رویکرد اشـتراکى و 
فرابنگاهى و با فراهم سازى زمینه هاى حضور حداکثرى ذى نفعان؛

   2-  ایجاد نظام ملى آمار و اطالعات اقتصادى صنایع و محصوالت فرهنگى
و فناورى هاى نرم و بانک اطالعات محصوالت تولید داخل و فعاالن صنایع 
فرهنگى و فناورى هاى نرم، با مشارکت بخش عمومى و غیر دولتى؛
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   3-  ایجاد شبکـه و درگـاه اطالعـاتى کنشگران اصلى صنایع فرهنگى و
نوآورى اجتماعى در سطح ملى؛

   4-  تدوین استانداردهاى ملى تولید و عرضه محصوالت فرهنگى و محصوالت
مبتنـى بـر فناورى هاى نرم با توجـه به اسـتانداردهاى بین المللى و 

اقتضائات داخلى؛
   5-  ایجاد سامانه و بانک اطالعاتى برخط از گلوگاه ها و مسائل تشخیص،

تصمیم گیرى و پیاده سازى در اجراى برنامه هاى کشور؛
   6-  تـدوین الزامات مقررات گذارى مطلوب و پایش ساالنه میزان تطابق

مقررات گـذارى کشـور در حـوزه فناورى هاى فرهنگى و نـرم، با آن 
الزامات؛

   7-  مقابله با محصوالت فرهنگى غیرمجاز، غیر قانونى و قاچاق؛
   8-  ایجاد نظام رتبه بندى اعتبارى ملى از پایبندى کلیه فعاالن حوزه هاى

فرهنگى نسبت به تعهدات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى؛
   9-  ایجاد نهادهاى پژوهشى و دانشگاهى بـراى آزمون ایده ها و ارزیابى
 تأثیـرات اجتماعـى اقدامـات نـوآورى اجتماعى با همـکارى تأمین

 کنندگان مالى، تأمین کنندگان خدمات و حاکمیت؛
   10-  به رسمیت شمردن کسب و کارهاى اجتماعى به عنوان یکى از انواع

 شرکت هاى تجارى.
راهبرد 9: بهـره مندى از ظـرفیت ها و همکارى هاى بین المللى با تأکید بر

کشورهاى اسالمى و داراى قرابت فرهنگى
   1-  بهره گیرى از دیپلماسى فعال در توسعه همکارى هاى بین المللى به ویژه
با کشـورهاى اسالمى به منظور شکل گیرى پیمان مشترك در حوزه 

فناورى هاى فرهنگى و نرم؛
   2-  تأسیس اتحادیه مشترك استودیوهاى فیلم سازى، شرکت هاى بازى هاى
رایانه اى، گردشگرى و مد و لباس و سایر حوزه ها به ویژه با کشورهاى اسالمى؛
   3-  حضور فعال و عضویت در مجامع بین المللى مرتبط با سیاست گذارى،

قانون گـذارى، مالکیـت فکـرى و... در پیونـد بـا صنایـع فرهنگـى و 
فناورى هاى نرم؛

   4-  تقویت و توسعه نظام مند همکارى دانشگاه هاى کشور با دانشگاه هاى 
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بزرگ و معتبر جهانى، به ویژه دانشـگاه هاى جهان اسـالم در عرصه 
صنایع فرهنگى؛

   5-  جلب مشارکت مؤثر متخصصان حوزه صنایع فرهنگى به ویژه ایرانى هاى
داخل و خارج از کشور در ساخت و تولید محصوالت فرهنگى بومى؛
   6-  حمایت از شکل گیرى بازارهاى مشترك با شرکت هاى پیشروى خارجى
و تسـهیل دسترسـى به بازارهاى جهانى با قابلیت رقابت در عرصه 
بین الملل با تأکید ویژه بر تجارت محتوا و طرح هاى بومى با رعایت 

ارزش ها و سیاست هاى سند؛
   7-  شناسایى و تقویت فرصت ها و توانمندى هاى فرهنگى موجود در شهرها
و شهرسـتان هاى کشـور و توسعه گردشگرى و صنایع خالق در آنها 

از طریق تبدیل شدن به شهرهاى خالق.
راهبرد 10: ارتقاى کمى و کیفى سرمایه هاى انسانى و ساماندهى ارتباط

نظام هـاى آموزشـى و مهارتى بـا نیازهاى حـوزه فناورى هاى 
فرهنگى و نرم

   1-  بازبینى و گسترش آموزش ها و مقاطع تحصیلى مورد نیاز فناورى هاى
نـرم، صنایـع فرهنگى و نوآورى اجتماعى در نظام آموزش عمومى و 

آموزش عالى و ضمن خدمت؛
   2-  راه اندازى مدارس تخصصى و ایجاد رشته هاى دانشگاهى و بازنگرى

در محتواى رشته هاى دانشگاهى موجود با رویکرد اسالمى ـ ایرانى، 
مورد نیاز فناورى هاى نرم، صنایع و محصوالت فرهنگى؛

   3-  تربیت نیروى انسانى کارآمد و توسعه یافته در حوزه صنایع فرهنگى
و گردشگرى با مهارت طراحى و تولید محصوالت مبتنى بر مفاهیم 

اسالمى ـ ایرانى با رویکرد اقتصادى و تجارى سازى؛
   4-  بازتعریف نظام ارتقاى هنرمندان، اعضاى هیئت علمى و پژوهشگران

حوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم
   5-  برگزارى کارگاه هاى آموزشى فناورى نرم براى کارشناسان مرتبط با

موضوع در دستگاه هاى کشور؛
   6-  ارتقاى سواد دیجیتال و رسانه اى و جذب فناورى از طریق توسعه سواد

فضاى مجازى؛
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   7-  ارائه خدمات آموزشى و مشاوره هاى فنى جهت ارزیابى مداخالت در
سـطح آزمایشـى و نـگارش طـرح توجیهـى توسـط مراکز نـوآورى 

اجتماعى به فعاالن حوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم. 
ماده 7: ساختار اجرایى

   1-  شوراى عالى انقالب فرهنگى وظیفه سیاست گذارى کالن، هماهنگى
کالن و نظارت کالن بر اجراى این سند را بر عهده دارد.

   2-  ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى کشور وظیفه رصد اجراى این
سـند را بر عهده داشته و بازنگرى هاى الزم در سند و گزارش کالن 
مربوطـه را در فواصـل زمانـى یـک سـاله بـه شـوراى عالـى انقالب 

فرهنگى ارائه خواهد نمود.
   3-  ستاد توسعه فناورى هاى فرهنگى و نرم که در این سند ستاد خوانده
مى شود، در معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى استقرار یافته 
و وظیفـه سیاسـت گذارى اجرایى، برنامه ریـزى، هماهنگى، نظارت، 

پایش شاخص ها و تسهیل اجراى سند را بر عهده دارد.
   4-  اعضاى ستاد عبارت اند از: 

1) معاون علمى و فناورى رئیس جمهور (رئیس ستاد)؛
2) وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى یا معاون ذى ربط؛

3) وزیر کشور یا معاون ذى ربط؛
4) وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات یا معاون ذى ربط؛

5) وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى یا معاون ذى ربط؛
6) وزیر علوم تحقیقات و فناورى یا معاون ذى ربط؛
7) وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذى ربط؛

8) وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذى ربط؛
9) وزیر ورزش و جوانان یا معاون ذى ربط؛

10) رئیس مرکز ملى فضاى مجازى؛
11) نماینده مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه؛

12) رئیس سازمان صدا و سیما یا معاون ذى ربط؛
13) رئیس سازمان تبلیغات اسالمى؛

14) معاون امور علمى، فرهنگى و اجتماعى سازمان برنامه و بودجه؛
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15) فرمانده سازمان بسیج مستضعفین یا نماینده وى؛
16) یک نفر نماینده دبیرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى؛

17) رئیس جهاد دانشگاهى؛
18) رئیس مرکز همکارى هاى فناورى و نوآورى ریاست جمهورى؛
19) دو نفـر صاحب نظـر در حـوزه فنـاورى هاى فـرهنگى و نرم به

پیشنهاد ستاد؛
20) دو نفـر صاحب نـظر در حـوزه فنـاورى هاى فـرهنگى و نرم به

پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى
21) دبیر ستاد.

تبصره 1: دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد، به مدت 4 سال منصوب مى شود
و انتصاب مجدد ایشان بالمانع است.

تبصره 2: افراد مذکـور در بنـدهاى 19 و 20، براى مدت 4 سال منصوب
مى شوند و انتصاب مجدد ایشان بالمانع است.

تبصره 3: حسب مـورد از وزرا و رؤساى دستگاه هـاى مـرتبط با حق رأى
دعوت خواهد شد.

   5-  وظایف ستاد عبارت است از:
1. برنامه ریزى، هماهنگى و نظارت و ایجاد ارتباطات بین دستگاهى،

تقسیم کار بین دستگاه ها و رصد اقدامات بر اساس این سند؛
2. تهیه و تدوین برنامه عملیاتى و نقشه  راه اجرایى سازى سند در هر سال؛
3. بررسى ساالنه تحوالت داخلى و بین المللى فناورى هاى فرهنگى و نرم

و ارائه پیشنهاد اصالحات الزم براى بازنگرى و به روزرسانى سند؛
تبصره: برنامه عملیاتى و نقشه راه اجرایى سازى بایستى ظرف مدت شش ماه
از تاریخ ابالغ در تمام حوزه هاى اولویت دار سـند، تهیه و به سـتاد 

راهبرى اجراى نقشه جامع علمى کشور ارائه شود.
4. حمایت مادى، معنوى، علمى، اطالعاتى و تسهیل گرى از شرکت هاى
دانش بنیان و شرکت هاى خالق و طرح هاى فناورانه و تجارى سازى 

آن ها مبتنى بر آیین نامه هاى مصوب در ستاد؛
5. ایجـاد هماهنگى و هم افـزایى بیـن دستگاهى بـراى دستیابى به

اهداف این سند؛

سند ملى توسعه فناورى هاى فرهنگى و نرم 16



6. هدایت و هماهنگى منابع و امکانات مالى و سرمایه هاى انسانى کشور
در حوزه فناورى هاى فرهنگى و نرم؛

7. تدوین شاخص هاى مورد نیاز پایش سند و نظارت بر آن؛
8. پایش شاخص ها و ارائه گزارش ساالنه به ستاد راهبرى اجراى نقشه

جامع علمى کشور؛
تبصره 1: این گزارش شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص هاى سند

و همچنین فرآیند استخراج آن ها خواهد بود.
تبصره 2: ستاد موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ سند، عناوین
شـاخص هاى سـند را در چهـار سـرفصل شـاخص هاى ورودى، 
فرآینـدى و زیرسـاختى، خروجـى و پیامدى تدویـن نموده و به 

تأیید ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى کشور برساند.
9. ارزیابى مستمر و نظارت بـر حسن اجراى برنامه هاى محول شده
به دستگاه ها و نظارت بر جذب، تفکیک و تخصیص بودجه و ارائه 

گزارش ساالنه به شوراى عالى انقالب فرهنگى.
ماده 8: بودجه و تشکیالت 

1-  ساختار تشکیالتى و شرح وظایف دبیرخانه ستاد با رعـایت قوانین و
مقررات ادارى و اسـتخدامى کشـور، در ستاد تهیه و به تصویب 

مراجع ذى صالح قانونى خواهد رسید.
2-  دستگـاه هاى عضـو موظفند برنامه هاى مصوب در این ستاد را در

راسـتاى اجرایى سـازى این سـند در برنامه سـاالنه خود در نظر 
گرفته و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. 

ماده 9: این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه، 9 ماده و 9 تبصره بر اساس
مصوبه جلسـه 94 مـورخ 1396/04/13 سـتاد راهبرى اجراى 
نقشـه جامع علمى کشـور، در جلسـه 810 مورخ 1397/04/26 
شوراى عالى انقالب فرهنگى به تصویب رسید و از تاریخ تصویب 
(1400/04/09) الزم االجراسـت و کلیه مصوبات و سیاسـت هاى 

قبلى مغایر، لغو و بال اثر خواهد بود. 
حسن روحانى

رئیس جمهور و رئیس شوراى عالى انقالب فرهنگى
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