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 هـ٣٧٣٧٤ت/٦٥٣٥٤شماره
 ٢٧/٤/١٣٨٦: تاريخ 

 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور شوراي اطالع رساني دولت

اونـت   وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي، مع        ٢٣/٣/١٣٨٦ س خ مورخ     ٣١٢/٢٠٨٢ بنا به پيشنهاد مشترك شماره       ٢٣/٢/١٣٨٦هيئت وزيران در جلسه مورخ      
جمهور و شوراي اطالع رساني دولت و به استناد اصل يكصد و سـي و هـشتم قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران،                             مجلس رييس  حقوقي و امور  

 : نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود آيين

 ارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايينامه نحوه فعاليت، وظايف و اختي آيين

 : روند نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به آار مي در اين آيينـ ١ماده 

 .اداره آل يا دفتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي: الف ـ روابط عمومي 

 .رساني دولت شوراي اطالع: ب ـ شورا 

 .رساني دولت  ايران و رييس شوراي اطالعسخنگوي دولت جمهوري اسالمي: ج ـ سخنگوي دولت 

هـاي جمعـي جهـت انعكـاس      رساني دولت، همكاري بـا رسـانه   اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان، اجراي سياستهاي اطالع         ـ  ٢ ماده
هاي تبليغاتي سـازمان، اجـراي        جراي طرح رساني درخصوص آن دستگاه، تهيه و ا        ها و اطالع    مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف، پاسخگويي به ابهام      

مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد ُحسن رابطه بين آارآنان و مسئوالن دستگاه مربوط از طريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نـشريات                        
 . رساني الكترونيك دستگاه و افكارسنجي عمومي و دستگاهي است دستگاه، مديريت پايگاههاي اطالع

ها جهت اجراي وظايف يادشده باتوجه به شرح وظايف، اهـداف، پراآنـدگي جغرافيـايي و           شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي       ـ  ١ تبصره
عاونـت  رساني دولـت رسـيده و بـا تـصويب م            نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطالع          ساير موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابالغ اين آيين         

 . گردد االجرا مي ريزي آشور الزم ربط در سازمان مديريت و برنامه ذي

به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دسـتگاههاي اجرايـي موظفنـد جـذب ظرفيـت سـازماني مـصوب روابـط عمـومي را از سـهميه                    ـ  ٢ تبصره
هاي مرتبط و يـا دارنـدگان تجربـه آـاري در زمينـه              هي روابط عمومي و رشته    استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگا          

 . روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند

 اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    قانون برنامه چهـارم توسـعه  ) ١٦٠(رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده     امور ارتباطي، تبليغاتي و اطالع     ـ٣ ماده
 . ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد ـ بايد تابع خط مشي١٣٨٣جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 

رسـاني دولـت را    رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغـاتي و اطـالع    شوراي اطالع  رييس ـ١ تبصره
نامه را با همكاري دستگاههاي اجرايـي و آموزشـي و انجمنهـا     ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين  آموزش مديران روابط عمومي    به عمل آورده و زمينه    

 . صالح غيردولتي فراهم سازد و مؤسسات ذي

ف مستقل در بودجـه سـاالنه   رساني دولت را در ردي هاي آموزشي و هماهنگي اطالع ريزي آشور موظف است هزينه سازمان مديريت و برنامه   ـ  ٢ تبصره
 . رساني دولت قرار دهد ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطالع

رساني و امور تبليغاتي بـه آـارگروهي مرآـب از وزراء دادگـستري، فرهنـگ و                   وزيران درخصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطالع         اختيارات هيئت  ـ٣ تبصره
گيـري درخـصوص اختيـارات يادشـده موافقـت وزيـران عـضو                مـالك تـصميم   . گـردد   جمهـور تفـويض مـي       مي و معاون حقوقي و امورمجلس رييس      ارشاد اسال 

 . باشد نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي آيين) ١٩(جمهور با رعايت ماده  باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس آارگروه يادشده مي

هـا و   ذيحـسابان وزارتخانـه  . نامـه مجـاز و پرداخـت هرگونـه وجـه ديگـري ممنـوع اسـت            اين آيين ) ٣( پرداخت هر نوع وجه صرفًا در چارچوب ماده          ـ٤ تبصره
 . سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرآتها مكلفند نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش نمايند

تـرين مقـام دسـتگاه و از ميـان افـراد داراي خالقيـت، تحـرك و آگـاهي                      ابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي         مدير رو ـ  ٤ ماده
اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با همـاهنگي سـخنگو و در سـازمانها و ادارات زيرمجموعـه هـر دسـتگاه بـا         سياسي ـ اجتماعي و رسانه 

 . آننده فعاليت خواهد آرد وابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زيرنظر مقام منصوبهماهنگي مدير ر

دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند آه تا حد امكان آليه فعاليتهـاي قابـل انتـشار و ارتباطـات تمـام بخـشهاي دسـتگاه از جملـه                             ـ  ١ تبصره
مـوارد اسـتثناء بـه پيـشنهاد دسـتگاه بـه تـصويب شـوراي                . ستگاه به صورت متمرآز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد          رساني د   پايگاههاي اطالع 

 .رساني دولت خواهد رسيد اطالع

عايـت تبـصره    ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئوالن ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمـومي و بـا ر                         عالي ـ٢ تبصره
 . مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعالم خواهد شد. اين ماده انتخاب خواهد نمود) ١(

 شـوراي همـاهنگي روابـط عمـومي      رساني و ايجـاد وحـدت رويـه،    هاي مناسب و هماهنگي در امور اطالع  اتخاذ شيوه  به منظور ايجاد انسجام، ـ ٥ ماده
ز آليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به رياسـت سـخنگو و دبيـري                      دستگاههاي اجرايي متشكل ا   
 . دبير شورا تشكيل خواهد شد



 شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراآز استانها به رياسـت اسـتاندار و در غيـاب وي معـاون سياسـي و امنيتـي اسـتاندار و دبيـري مـسئول          تبصره ـ 
گــردد و وظيفــه همــاهنگي  وابــط عمــومي اســتانداري و بــا شــرآت آليــه مــسئوالن روابــط عمــومي دســتگاههاي اســتاني و فرمانــداريها تــشكيل مــي  ر

 . رساني دستگاههاي اجرايي را در استان برعهده خواهد داشت اطالع

ــ و همطـرازان آنهـا، انجـام هرگونـه      ١٣٧٠رآنـان دولـت ـ مـصوب    قانون نظام هماهنگ پرداخت آا) ١(ماده ) ٢( به استثناي مقامات موضوع تبصره ـ٦ ماده
رسـاني دولـت    مصاحبه توسط مسئولين و آارآنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي آلي اطـالع                      

 . صورت پذيرد

هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران،        ي رسانه ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمام          روابط عمومي ـ   ٧ ماده
نامه ساماندهي فعاليت پايگاههـاي    خبرگزاري جمهوري اسالمي و مؤسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابالغي موضوع آيين 

 .  از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هستند٥/٩/١٣٨٥هـ مورخ ٣٥٧٤١ت/١٠٩٠٦٠نامه شماره  ايراني، موضوع تصويب) سايتهاي(رساني  اطالع

هـاي ارتبـاطي، اطالعـاتي و انتـشاراتي سـال بعـد خـود را براسـاس برنامـه سـاالنه            ها حداآثر تا اول اسـفندماه هرسـال برنامـه     روابط عمومي ـ ٨ ماده
 . اني دولت تنظيم خواهند نمودرس وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطالع

رسـاني در نظـر       دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليتهـاي روابـط عمـومي و اطـالع                        ـ  ٩ ماده
هـاي ضـروري دسـتگاه منظـور آننـد و در اختيـار        هريزي آشور يا استان آن را بـه عنـوان هزينـ    گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه        

 .ها قرار دهند روابط عمومي

 . گردد  لغو مي٢٨/١٢/١٣٥٣ مورخ ٨١٥٥٢نامه شماره  هاي مغاير از جمله تصويب نامه، دستورالعملها و بخشنامه  آليه آيينـ١٠ ماده

 پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

 


