
  بسمه تعالی

  يمجاز يفضا یو توسعه محتوا و خدمات فرهنگ تیحما ،یهماهنگ یاستان هايکارگروه ضوابط اجرایی

  

 يفضا یو توسعه محتوا و خدمات فرهنگ تیحما ،یهماهنگ یاستان هايکارگروه«دستورالعمل  به مفاد استناد با

که با تفاهم مشترك مرکز  )فرهنگ و ارشاد اسالمیدر وزارت  22/2/1398مورخ  124262ثبت شده به شماره (» يمجاز

، به عنوان ضوابط اجرایی زیرموارد ، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ شده استفضاي مجازي  ملی

  : شودمی تعییناي دیجیتال همرکز فناوري اطالعات و رسانهاز سوي  هاکارگروه

عالی فضاي مجازي و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و حکم رئیس کارگروه با امضاي مشترك دبیر شوراي  .1

 . شودحکم دبیر و سایر اعضاي کارگروه توسط رئیس کارگروه صادر می

فعالیت  معاون فرهنگی اداره کل استان و زیر نظر دبیرخانه کارگروه در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی .2

بر حسب (هاي دیجیتال فناوري اطالعات و رسانه کارشناس / کارشناس مسئول / مدیرهمچنین . نمایدمی

به عنوان کارشناس همکار دبیرکارگروه، امور مربوط به تشکیل جلسات  اداره کل) پست سازمانی موجود در

 .را بر عهده خواهد داشت کارگروه

دل نظر تبابا موضوع اي جلسهطی  هاشروع به کار کارگروههاي اولیه، الزم است به منظور تقویت هماهنگی .3

 . انجام شوددر محل استانداري محترم و به ریاست استاندار  ،هاکارگروه دستورالعمل سازيپیرامون عملیاتی

 :تعیین شودزیر  به شرح هاکارگروهات دستور جلس .4

 مرکز فناوري اطالعات و مرکز ملی فضاي مجازي و  از سويارجاعی  هايموضوعات و اولویت) الف

  ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهاي دیجیتالِ رسانه

 و تصویب آن در کارگروه براساس مفاد براساس پیشنهاد دبیرخانه یا اعضاء تهیه تقویم موضوعی  )ب

  دستورالعمل؛



 12موضوع بند ( يمجاز يفضا یدر حوزه محتوا و خدمات فرهنگ یبخش خصوصتعیین دو نفر از فعاالن  .5

 :شودانجام به یکی از شیوه هاي زیر ، براي عضویت درکارگروه ) دستورالعمل 3ماده 

 فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال مرکزاستانهاي داراي اتحادیه یا انجمن ثبت شده در در ) الف، 

نفر به  2 ،در کارگروهپس از بررسی و مذکور دریافت نموده از اتحادیه یا انجمن  پیشنهاد 6دبیرخانه 

  .عنوان عضو کارگروه انتخاب شوند

 داراي مجوز از مرکز فضاي مجازي از میان موسسات فعال فرهنگی  6دبیرخانه ، در سایر استانها) ب

و پس از نموده دیجیتال را بر اساس میزان آثار و فعالیتها، شناسایی  فناوري اطالعات و رسانه هاي

 . نفر به عنوان عضو کارگروه انتخاب شوند 2بررسی در کارگروه، 

حاضرین از نفر از اعضا و مصوبات آن نیز با رأي نصف به اضافه یک نفر  9حداقل  جلسات کارگروه با حضور .6

 .یابدرسمیت می

 :شودهاي زیر تأمین می، از محلهاکارگروه فعالیتمنابع مالی مورد نیاز براي  .7

 هاي استانداري؛ها و حمایتکمک 

  هاي عضو؛دستگاهمنابع مالی 

 هاي مشتركنامههاي دیجیتال در قالب تفاهمرسانه هاي مرکز فناوري اطالعات وها و حمایتکمک. 

اي اقدامات هاي دورهصورتجلسات و نیز گزارش بندي الزم،با رعایت طبقهدبیرخانه کارگروه موظف است  .8

 .ارائه نماید ،کندکارگروه را از طریق درگاهی که مرکز فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال معرفی می

  


