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 عملکرد حوزه ها در اولویت های تخصصی پیوست حکم وزیر ابالغی ریاست جمهوری گیری گزارش فرم

 ( 8931 سالاول ماهه  6) 

 

 

 .کنندها و اقدامات محوری و همچنین ساختار کلی و عناوین اصلی گزارش را بیان گیریجهتبه صورت خالصه بایست  می هر یك از حوزه های مسوول، ،قسمت مقدمهدر *

 :مقدمه

خت، یتها به خارج از پادهد تمرکززدایی، انتقال فعالیتهای خانه کتاب را تشکیل میها و فعالیتها، برنامهریزیسرلوحة برنامه های کالن و رویکردهای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی،برنامه

کریم اهل سپاری، تگری دولتی و برونای و صنفی، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش تصدیهای حرفهتوجه به عدالت فرهنگی، افزایش تعامل و رویکرد مشارکتی، تقویت تشکل

وری از منابع، التزام عملی به اصول اقتصاد مقاومتی، بهرههای دینی و وحدت اقوام و ادیان و مذاهب، تقویت بنیان سازی و انتشار کامل و روشن اطالعات، در دسترس قرار داده اطالعات،قلم، شفاف

ه ن و اصلی خانها و منابع هرطرف از جمله رویکردهای کالهای دولتی دیگر در قالب تعامل و مشارکت از داشتهمدیریت مناسب منابع و تأمین منابع جدید، استفاده از ظرفیت تمام نهادها و سازمان

 ارایه شده است. 8931هایی از آنها در جدول زیر برای دوره شش ماه نخست سال کتاب است که مصادیق و نمونه

 

 

 

 

 



 

 

 

 و گزارش اولویت های ابالغیعملکرد 

 قرار می گیردهدف کیفی که در اولویت های تخصصی ابالغی رئیس جمهور محترم آمده است، مورد بحث و بررسی 89در این فصل عملکرد 

 

 

شایان ذکر است، در  ( ارائه کنند.8) جدول شماره حسب مسوولیت مندرج در ستون حوزه مسوولهای ابالغی را  عملکرد هر یك از بندهای اولویتبایست های مسوول، میحوزه زیر در قسمت*

 .صورت ضرورت، توضیحات بیشتر در جدول مذکور بیان شودهای اجرایی هر یك از بندها، دالیل عدم تحقق را تعیین نموده و در  صورت ناکامی
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8 
های انقالب یت فرهنگ دینی و ارزشتقو

اسالمی و ارتقای هوشیاری و آگاهی در 

 های ضدفرهنگیمقابل نفوذ جریان

 

 

 

 

 

 

 مشاوران و معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 خیریه امور و اوقاف سازمان-

 کانونهای هماهنگی ستاد-

 مساجد هنری و فرهنگی

 ارتباطات و فرهنگ سازمان-

 اسالمی

 ارتیز و حج سازمان-

 7( ع)رضوی مکتوب میراث جشنوارة نخستین در 

 شایستة» نیز اثر 1 و «برگزیده» کتاب، عنوان

 دانشگاهی رسالة و نامهپایان بخش در. شد «تقدیر

. شد انتخاب «تقدیر شایستة» نیز عنوان 4 نیز

 و «برگزیده» عنوان 8 مقاالت بخش در همچنین

 .شد اعالم «تقدیر شایستة» 9

 آثار و نفایس خطی، کتاب واقفان از تجلیل 

 موزه ها، کتابخانه سازمان سوی از کتاب فرهنگی

 همکاری با رضوی قدس آستان  اسناد مرکز و ها

 کتاب خانه موسسه

  دورهمشارکت علمی در برگزاری نخستین 

 با «شهادت و ایثار» کتاب المللیبین جشنواره

 «نگارارن سرخ» عنوان

 منتشر شده مربوط به این رویداد  های باهمه کت

ران)ایبنا( بررسی و معرفی در خبرگزاری کتاب ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1931ماهه اول سال  6: گزارش عملکرد حوزه ها در اولویت های تخصصی پیوست حکم وزیر ابالغی ریاست جمهوری ) 1جدول

 



 و تیروحان امور در ریوز مشاور-

 ینید فرهنگ

 یعموم فرهنگ یشورا-

شده و با نویسندگان این حوزه مصاحبه و جلسات 

 . های انجام شده استی در این حوزهنقد و بررس
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2 
افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهاد 

های مردمی در سیاست گذاری و برنامه 

 ریزی

 مشاوران و معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 زیارت و حج سازمان-

 خیریه امور و اوقاف سازمان-

 عمومی های کتابخانه نهاد-

 

  انجمن مدیریت شناسی، انجمن ایرانهمکاری با

رفتار سازمانی، انجمن علمی کتابداری و 

های صنفی مترجمان، رسانی، کانون انجمناطالع

شناسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن انسان

انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران، انجمن 

ادبی ایران، انجمن  شناسی ایران،  انجمن نقدایران

صنفی تصویرگران، انجمن سینمای جوانان، 

، هالبالغنهج دانشجویی پژوهشکده تاریخ علم، انجمن

 منانج، المللبین روابط انجمن، اکو فرهنگی موسسه

 و نویسیدرست و ویرایش انجمن، شناسیانسان

در  و... اجرایی مدیریت انجمن، ویراستاران انجمن

 برگزاری نشست ها و برنامه ها 

 ایران صادرات بانك تعامالت با نامه امضای تفاهم 

 فرهنگی علمی، تعامل و همکاری نامه امضای تفاهم 

 شناسی انسان انجمن با آموزشی و

 فرهنگی علمی، تعامل و همکاری نامه امضای تفاهم 

 تاریخ ایرانی انجمن با آموزشی و

 

 

 

 



 فرهنگی علمی، تعامل و همکاری نامه امضای تفاهم 

 مکتوب میراث پژوهشی موسسه با آموزشی و

 بازاریابی، زمینه در همکاری نامه امضای تفاهم 

 سامانه الکترونیکی های کتاب فروش و امانت

موسسه فرهنگی هنری اندیشه فرزانگان با  تکتاب

 خالق

 پژوهشی علمی تعامل و همکاری نامه تفاهم 

 انجمن و کتاب خانه بین آموزشی و فرهنگی

 مدیریت اجرایی ایران

 پژوهشی علمی تعامل و همکاری نامه تفاهم 

 کانون انجمن و کتاب خانه بین آموزشی و فرهنگی

 تهران استان مترجمان و کارگری صنفی

  تفاهم نامه همکاری و تعامل علمی پژوهشی

فرهنگی و آموزشی بین خانه کتاب و انجمن انجمن 

 جامعه شناسی ایران

  همکاری و تعامل علمی پژوهشی تفاهم نامه

فرهنگی و آموزشی بین خانه کتاب و انجمن علمی 

 مطالعات صلح ایران

  ،تفاهم نامه همکاری و تعامل علمی، پژوهشی

 (فرهنگی و آموزشی با پژوهشکده تاریخ علم

 ن و پژوهشگران مراکز دانشگاهی، داانتصاب استا

 های علمی در هیئتحوزوی، پژوهشی و انجمن

 وهفتمین جایزة کتاب سال و ایز  سیعلمی جو

 کتاب سال؛ یجهان زةیجا نیوهفتمستیب



  ،دعوت از استادان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی

های علمی در حوزوی، پژوهشی و انجمن

وهفتمین جایزة کتاب سیاوری جوایز های دهیئت

 وهفتمین جایزة جهانی کتاب سال؛بیست سال؛

نخستین جشنواره  کتاب؛شانزدهمین جشنواره نقد 

ا کام یجشنواره مل نینخست میراث مکتوب رضوی؛

 .یاستان سال کتاب زیجواو 

 نهادهای هایی که با مشارکتپوشش اخبار و برنامه 

 حوزه در عمومی و غیردولتی مدنی، مردمی،

 برای مناسب بستری و فضا ایجاد و کتابخوانی

اجتماعی در راستای ترویج فرهنگ  مشارکت

 در خبرگزاری کتاب ایران  کتابخوانی

  پوشش اخبار روستاهای دوستدار کتاب در

 خبرگزاری کتاب ایران 

 های کتابخوانی و پوشش اخبار مراکز و باشگاه

 در خبرگزاری کتاب ایران های ملی جشنواره

 هم و کتاب حوزه صنفی انجمن 6 با متعدد جلسات 

 کتاب خانه جدید های نامه آیین زمینه در اندیشی

 تمامی با نامه تفاهم انعقاد و اندیشی هم جلسه 

 کتاب حوزه صنفی های انجمن

 از بیش با نامه تفاهم انعقاد و اندیشی هم جلسه 

 پژوهشی علمی انجمن 81

 مناسبت به صنفی های انجمن با اندیشی هم جلسه 

 امور معاون جوادی، محسن حضور با «قلم روز»

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی
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تقویت زیر ساخت های فناوری نوین  9

 ارتباطی و اطالعاتی در صنایع فرهنگی

 هنری امور معاونت-

 ای رایانه های بازی ملی بنیاد-

 رسانه و اطالعات فناوری مرکز-

 دیجتال های

 

  برنامه جامع کتاب با ابزارهای روز که از بازنویسی

زیر ساخت های اطالعاتی به شمار می رود و به روز 

 ها برای کار با این نرم افزار رسانی سیستم

  تقویت سامانة داوری الکترونیکی جایزة کتاب سال

 در تارنمای این جایزه

   نقد تقویت سامانة داوری الکترونیکی جشنوارة

 شنوارهکتاب در تارنمای این ج

 های خبرگزاری کتاب ایران  به روز هستند سیستم

هزار رکورد خبری تولید 7ماهه اخیر حدودا  6و در 

هزار خبر روی کانال تلگرام شده است و حدود یك

 ایبنا بارگذاری شده است.

 و رسانی اطالع ابزارهای و افزارها نرم آمدسازی روز 

 کتاب اطالعات و آمار ارائه و استخراج

 

 

 

 

 

 به علت کسری بودجه

به روز رسانی زیر 

ساخت های هسته 

 انشبکه موسسه امک

ه ب و پذیر نبوده است

روز رسانی سرور ها 

  .نیز انجام نشده است
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رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و  4

 محصوالت فرهنگی

 معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 بازارنشر» سایت اندازی راه» 

www.bazarenashr.com درج منظور به 

 

 

 



 امور در وزیر محترم مشاور-

 فرهنگ اقتصاد

 ای رایانه های بازی ملی بنیاد-

 هنر اعتباری صندوق-

 عملکرد مدیریت دفتر-

 به نشر صنعت در خدمات و کاریابی های آگاهی

 رایگان صورت

 های مختلفی دربارهاخبار و نشست 

 ع حقوقی و مشکالت مالی و مالیاتیرفع موان 

 مردم و کتاب در راه اصالح  رفع موانع موجود بین

 فرهنگ

 رفع موانع توسعه 

 هارفع موانع و مشکالت کتابفروشی 

 رفع موانع موجود در صنعت چاپ 

 فع موانع و کاهش بوروکراسی اداریر 

  اخیر در امر جمله گرانی و ترفع موانعی از

 مجوزدهی

  تولید کاغذ توسط رفع موانع و افزایش میزان

 کارخانجات داخلی

 رفع موانع جهانی 

 رفع موانع و تسهیل قوانین 

  رفع موانع کسب و کار 

 کتاب ایران اخبار مرتبط با این موضوع در خبرگزاری و 

این وگو و خبر در برگزار شده و که به صورت گزارش، گفت

 خبرگزاری منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل عدم تحقق خانه کتاب گزارش عملکرد کیفی حوزه های مسئول عنوان اولویت ابالغی ردیف



1 
صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی 

 و قومی

 

 

 فرهنگی امور معاونت-

 هنری امور معاونت-

 اطالع و مطبوعاتی امور معاونت-

 رسانی

 و هنر فرهنگ، پژوهشگاه-

 ارتباطات

 فرهنگی مفاخر و آثار نجمن-ا

 عمومی فرهنگ شورای-

 

 زده سیل مناطق به کتاب جلد هزار81 اهدای 

 لرستان استان

  برگزاری جوایز کتاب سال استانی با همکاری ادارات

ها با هدف کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 حسط ارتقای و فعال نویسندگان معرفی و شناسایی

 استان نشر کیفی

 از کتاب حوزة فرهنگی هایفعالیت تمرکززدایی 

 پایتخت

 و انگیزه ایجاد و فرهنگی هویت و استقالل حفظ 

 کتاب متخصص و متعهد پدیدآورندگان تشویق

 ها و آداب و رسوم اقواماز فرهنگاستان و حمایت 

 به انتشار اخباری در حوزه  کتاب ایران خبرگزاری

های مختلف و با ها به فرهنگ اقوام و قومیتاستان

استفاده از خبرنگاران محلی و خبرنگاران استانی به 

 این حوزه پرداخته است.

 بزرگداشت ) برگزاری برنامه عصر کتاب در استان ها

 حسین مسرت در یزد(

 و القرایی سلطان خلیل عزبدفتری، بهروز بزرگداشت 

 در تبریز   دوستی حسین
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افزایش حضور ایران در رویدادهای  6

 فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی

 هنری امور معاونت-

 ارتباطات و فرهنگ سازمان-

 اسالمی

 اکو فرهنگی موسسه-

 فرهنگی های نمایشگاه موسسه-

 ایران

 

 هاکتاب ایران به پوشش اخبار،  نشست خبرگزاری 

ای با ه رویدادهای جهانی و منطقهحوزو جلسات 

موضوع نمایشگاه کتاب پکن، نمایشگاه کتاب 

 پرداخته است. های ادبی و ... فرانکفورت، آژانس
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افزایش سهم ایران از بازار محصوالت و  7

 آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان

 

 

 منابع و مدیریت توسعه معاونت-

 هنری امور معاونت-

 ارتباطات و فرهنگ سازمان-

 اسالمی

 اکو فرهنگی موسسه-

 فرهنگی های نمایشگاه موسسه-

 ایران

  خبرگزاری کتاب در بخش سایت های بین المللی

مطلب  973ایران)ایبنا( در بازه زمانی مورد نظر نیز 

خبر و گفت و گوی  276در سایت انگلیسی شامل 

معرفی کتاب، 18مصاحبه بلند،  86خبری، 

 گزارش  منتشر شده است.44یادداشت و تحلیل و 
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1 
توسعه نقش آفرینی فضای مجازی در 

عرصه فرهنگ، توام با صیانت اجتماعی و 

 فرهنگی با انحصارهای رسانه ای

 معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 رسانه و اطالعات فناوری مرکز-

 دیجیتال های

  کتاب در حوزه توسعه فضای مجازی در خبرگزاری

هایی انجام و اخبار مربوط وگو و مصاحبهایران گفت

 به این حوزه پوشش داده شده است.

 

 

 

 



  خبرگزاری سازمان-

 
 های کتاب معرفی اینترنتی صفحه، 49333 تولید 

 کتاب خانه سایت در کشور در شده منتشر

 کتاب اول صفحات تصویر جلد، روی تصویر:شامل)

 از بخشی کوتاه معرفی و توصیفی اطالعات ها،

 ها کتاب

 عوامل عدم تحقق خانه کتاب گزارش عملکرد کیفی حوزه های مسئول عنوان اولویت ابالغی ردیف

 توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی 3

 

 ارتباطات و فرهنگ سازمان-

 اسالمی

 زیارت و حج سازمان-

 اکو فرهنگی موسسه-

 فرهنگی های نمایشگاه موسسه-

 ایران

  در تاریخ  2383اجالس سالیانه شابك و شابم سال

اکتبر( در شهر  2سپتامبر الی  93مهر ) 83الی  1

 به کتاب خانه موسسه و شد برگزار سانتیاگو شیلی

 شابم و شابك المللیبین هایآژانس نماینده عنوان

 :کرد شرکت آن در زیر اهداف به نیل منظور به

   برقراری ارتباط با سایر اعضای نظام شابك و شابم

 هاو استفاده از تجربیات آن

 هایی که همانند خانه کتاب به آشنایی با سازمان

پردازند گردآوری اطالعات کتاب در کشور خود می

 نظیر مرکز رصد کتاب شیلی

  اطالع از آخرین تغییرات استاندارد شابك و شابم و

 استفاده از تجربیات سازمان جهانی 

 های مرتبطشرکت در کارگاه 

 حوزه کتاب المللی که در های بینآشنایی با سازمان

 و صنعت نشر فعال هستند نظیر سرالالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گرجستانی شناس ایران علمی مقام بزرگداشت 

  اب فرهنگی  گوی و گفت و «برادزه گریگول استاد»

 پژوهان تاریخ و خارجی شناسان ایران

 کتاب سال جمهوری اسالمی  جهانی جایزه معرفی

و دعوت از  فرانکفورت کتاب نمایشگاه در ایران

 برای جهانی جایزه زبان آلمانی و آلمانی برگزیدگان

 نمایشگاه. در این ایران غرفه در حضور

  بمنتخ آثار توصیفی کتابشناسی»انتشار کتاب 

 به زبان انگلیسی«  31 فرهنگی های جشنواره

 راهبان و آلمان دانشگاه اساتید از گروهی بازدید 

 جایزه دبیرخانه کتاب، خانه موسسه از کاتولیك

 و خبرگزاری ایران اسالمی جمهوری سال کتاب

 (ایبنا)ایران  کتاب
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حمایت از حقوق مولفان، مصنفان وسایر  83

 تولید کنندگان کاالها و خدمات فرهنگی

 

 معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 امور در وزیر محترم مشاور-

 فرهنگ اقتصاد

  اهل قلم برای بیمه تامین اجتماعی به  911معرفی

 صندوق اعتباری هنر 

  معرفی نامه به صندوق اعتباری هنر برای   18صدور

 تمدید بیمه و مستمری بگیران 

  وامنفر به بانك شهر برای دریافت  86معرفی 

 

 

 

 

 

 



 هنر اعتباری صندوق-

 

  نفر به بانك صادرات برای دریافت وام  263معرفی 

 سی و دومین  در الکترونیك کتاب بن82132 توزیع

 تهران  بین المللی کتاب نمایشگاه

  ناشران حقوقی به شابك شماره8229اختصاص 

 مولف ناشران به شابك شماره61 اختصاص 

 ناشران حقوقی به شابم شماره83 اختصاص 

 مولف ناشر به شابم شماره87  اختصاص 

 فروشگاه 69 و کتابفروش 11 ناشر، 217 عضویت 

  کتاب پست سامانه در کتاب اینترنتی

 سامانه طریق از کتاب سفارش مورد 810343 ارسال 

 کتاب پست

 ایران؛ در کتاب وقف مشاهیر دوم انتشار کتاب جلد 

 دستمالچی اخوان احمد سید کارنامه و زندگی

 بمنتخ آثار توصیفی کتابشناسی»انتشار کتاب 

 «8937 سال در ایران کتابی های جشنواره

  دفتر اول تاریخ شفاهی نشر معاصر انتشار کتاب

 «ویرایش؛ گفت و گو با ویراستاران»ایران با عنوان 

  شناسی کتاب مشاهیر امین سی»انتشار کتاب 

 «منزوی احمد کارنامه و زندگی ایران؛ معاصر

  مسرت حسین نامه جشن قلم؛ یادگار»کتابانتشار» 

  مشاهیر کتاب آرایی ایران»دفتر اول انتشار کتاب» 

 درباره میرزا ابوتراب غفاری کاشانی

  ایران در کتابشناسی مشاهیر»انتشار کتاب :

 «نیا نوری محمدحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  علی: ایران در کتابشناسی مشاهیر»انتشار کتاب 

 « شکویی

 محمد استاد یادمان: کمالگرا ناشر»انتشار کتاب 

 «زهرایی

 با گو و گفت ده فرهنگ؛ و کتاب»کتاب  انتشار 

 «فرهنگی هایشخصیت

  نقیعلی: ایران در کتابشناسی مشاهیر»انتشار کتاب 

 «بهروزی

  میرزا: ایران در کتاب وقف مشاهیر»انتشار کتاب 

 «کاظمینی محمد

  ها برای به معرفی کتابکتاب ایران خبرگزاری

هایی حمایت از مولفان و ناشران پرداخته و نشست

در رابطه با ارتقای صیانت از حقوق مولفان و 

مصنفان و ناشران و تولیدکنندگان کاالهای و 

 خدمات فرهنگی انجام داده است.

 ر د بهای مبارزه با فسادارزیابی کتا  و نقد و بررسی

 موسسه خانه کتاب 

   قاچاق کتاب؛ مبارزه، قوانین و نقد و بررسی

 در موسسه خانه کتاب  سازیفرهنگ

   در کتابسازی در حقوق شهروندی نقد و بررسی

 موسسه خانه کتاب 

   های نظام صنفی مترجمان و چالشنقد و بررسی

در موسسه خانه کتابرو پیش
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تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، 

تاتر،کتاب و سایر عرصه های فرهنگی و 

 هنری

 

 

 معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 امور در وزیر محترم مشاور-

 فرهنگ اقتصاد

 هنر اعتباری صندوق-

 31کتاب تابستانه برگزاری طرح طرح 

 اردبیل استان ویژه31کتاب تابستانه طرح 

 سازمان مدیران و نشر حوزه اندرکاراندست نشست 

 فزایشا برای راهکاری بینیپیش بر تاکید با تعزیرات

 کتاب جلد پشت قیمت

 با توجه به اهمیت کاغذ در انتشار و تولید کتاب، 

عیت کاغذ و نشر برای وض ایبنا خبرگزاری

کرده که دستاوردهای خیلی هایی برگزار نشست

 .خوبی داشته است

  نقد و بررسی  نقش برند دیزاین در گسترش اقتصاد

 در غرفه خانه کتاب در نمایشگاه کتاب نشر 

    المللی کتاب، های بین نمایشگاهنقد و بررسی

در غرفه خانه در  المللنویسندگان و مجامع بین

 کتاب در نمایشگاه کتاب 

    ر دشناسی صنعت نشر قرآن آسیبنقد و بررسی

 نمایشگاه قرآنغرفه خانه کتاب در 

  کارگاه آموزشی ترویج کتابخوانیبرگزاری 

    غرفه  در ز جلدادیزاین کتاب فراتر نقد و بررسی

 خانه کتاب در نمایشگاه کتاب 

  در غرفه ها در تولید کتاب آپنقش استارت بررسی

 خانه کتاب در نمایشگاه کتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ر دجایگاه حوزه تاریخ علم در بازار نشر ایران بررسی

 غرفه خانه کتاب در نمایشگاه کتاب 
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ارتقای امنیت سرمایه گذاری در تولید  82

 خدمات و کاالهای فرهنگی و هنری

 

 معاونان کلیه-

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

 امور در وزیر محترم مشاور-

 فرهنگ اقتصاد

 هنر اعتباری صندوق-

 

 مربوط  ها، انتشار اخبار و رویدادهایبرگزاری نشست

در  به حفظ و حراست از حقوق معنوی آثار 

 خبرگزاری کتاب ایران 
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نظام ارزشیابی فعالیت ها و استقرار 

اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی 

 غیر دولتی

 

 های حوزه و معاونان کلیه-

 ستادی

 و سمعی سینمایی، امور سازمان-

 بصری

  خبرگزاری سازمان-

 زیارت و حج سازمان-

 عمومی های کتابخانه نهاد-

 های در خبرگزرای کتاب با رصد مناسب فعالیت

ا ها بفرهنگی به ویژه حوزه کتاب و برگزاری نشست

های فرهنگی مورد ارزیابی و حضور منتقدان فعالیت

 انتقاد قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملکرد مدیریت دفتر-

 رسانه و اطالعات فناوری مرکز-

 دیجیتال های

 کانونهای هماهنگی ستاد-

 مساجد هنری و فرهنگی

 مطالعات و ریزی برنامه دفتر-

 راهبردی

 

 

 

 

 

 .ارائه کنندهای ابالغی را  هر یك از بندهای اولویت کیفی عملکرد تحلیلی از گزارشبایست می های مسوول حوزه،  قسمت این *در

 

 : و جمع بندی گزارش کیفی اولویت های ابالغی تحلیل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اهداف و شاخص های کمیعملکرد 

 گیردهدف کمی مورد بحث و بررسی قرار می ا در این فصل عملکرد

 

 

 .درج شوند  (2) های جدول شماره در ستون،  به اهداف و شاخص های کمی اطالعات و ارقام مربوطبایست  می هر یك از حوزه های مسوول، *در قسمت زیر 

 .در صورت محقق نشدن اهداف کمی، باید دالیل عدم تحقق در جدول مذکور عنوان گردد نکته:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (8931سال )اول شش ماهه  -عملکرد تکالیف کمی  :2 جدول

ردی

 ف
 واحد متعارف عنوان شاخص/ هدف کمی

 8931سال اول  شش ماهه

هدف سال  دالیل عدم تحقق

8931 

عملکرد شش 

 اولماهه 

در صد 

 تحقق

 )کلیه حوزه ها( قوانین و مقررات رویدادها،  

 21 11 13 تعداد نشست فرهنگبرگزاری نشست های تخصصی با اندیشمندان حوزه  8

جلساتی در قالب نشست و میزگرد در اتاق 

 وگوی ایبنا برگزار شده است.گفت

 
)در برگزاری نشست های تخصصی با اندیشمندان حوزه فرهنگ

 تحلیل محتوای کتب(
 69 69 تعداد نشست

100 
 

 
 حوزه اندیشمندان و صنوف با تخصصی های نشست برگزاری

 فرهنگ
  04 تعداد نشست

 
 

2 
 81افزایش تولید محصوالت فرهنگی  در چارچوب تسهیالت تبصره 

 37قانون بودجه سال 

محصول 

 فرهنگی
    



 تعداد قوانین و مقررات تدوین و بازبینی شده در حوزه فرهنگ و هنر 9
تعداد قوانین 

 و مقررات
    

     تعداد سامانه طراحی و استقرار سامانه نظارت و بررسی رسانه های همراه و هوشمند 4

 تدوین آیین نامه استقرار نظام صنفی فرهنگ و هنر 1
تعداد آیین 

 نامه
0    

     تعدا  مشاور بهره گیری از مشاورین و  متخصصین بخش فرهنگ 6

     تعداد الیحه تدوین الیحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری 7

     تعداد جلسه های فرهنگی و هنری¬انجمنبرگزاری جلسات هم اندیشی با صنوف و  1

 آن را در قسمت زیر  درج نمایند .(، تحلیلی از 2با توجه به جدول  عملکرد اهداف و شاخص های کمی)جدول بایست  می هر یك از حوزه های مسوول، *

 : اهداف کمیتحلیل جدول 

 

اولویت ابالغی ارائه شود و همچنین ضمن جمع بندی به منظور رفع مشکالت و مسائل موجود، پیشنهادها، راهکارها و *در قسمت های زیر ابتدا خالصه ای از عملکرد در چهارچوب بندهای 

 پتانسیل های حل مسائل را ذکر نماید .

 

 

 

 جمع بندی ، نقاط قوت و ضعف 


