
 تعالی اسمهب

 

 المللیبینهای فرهنگی وگوگفتمرکزی دبیرخانه  اساسنامه 

 

 مقدمه

، همواره مناسبهای گسترده موجود در آنبه دلیل ظرفیت ، به ویژه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی،فرهنگ

کردن  ها و راهکارهای مناسب برای نزدیكو یافتن زمینه وگوگفت،ثرترین بستر و راهکار برای تعاملؤترین و م

ها نیز عمدتا محصول ه است. ظهور و گسترش علوم و تمدنآمدبشمار می هامیان ملت فهم مشترک ها ودیدگاه

ضمن فراهم ،های فرهنگیوگوگفتکه از طریق  رفته بشمار میارتباطات و تعامالت فرهنگی میان جوامع بشری 

ای را در های سازندهنهادهای مرجع، تاثیرگذاری ها وتبادل نظر آزاد و محترمانه میان افراد، گروه سازی امکان

 چالش در فضای ملتهب و پر ،نیز دنبال داشته است. امروزهه ها بی و صلح و امنیت پایدار میان ملتمسیر همزیست

، امکان ثرؤبه عنوان یك راهکار م می تواند بیش از گذشته  های فرهنگیوگوگفت ی،المللحاکم بر روابط بین

 را برایفرهنگی ایرانی وغیر ایرانی  های مرجع فکری وگروه ومیان نخبگان  مستمرهمکاری  وهمفکری  ،ارتباط

  رفت از وضعیت موجود فراهم آورد.اهکارهای مناسب فرهنگی برای برونیافتن ر به منظور مساعیتشریك 

انداز در خصوص از جمله سند چشم ،اسناد باالدستی و رویکردهای نظام جمهوری اسالمی ایران ه استناد باز اینرو؛ 

 و بیست و دیکصمصوبة جلسة  ر اساس و ب، گسترش روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با سایر ملل توسعه و

وزیر  27/2/95مورخ  174566/1ابالغیه شماره  ضوعومارتباطات اسالمی  عالی سازمان فرهنگ و هفتم شورای

بینرهنگی فهای وگوگفتسیس دبیرخانه دائمی أتطرح  مبنی بر تصویب  ارشاد اسالمی محترم وقت فرهنگ و

ایران  تمدن اسالم و ام کمیته فرهنگ ووسیجلسه دویست مصوبه  ، ارتباطات اسالمی در سازمان فرهنگ والمللی 

مصوبه ...  شورای   ، های فرهنگیوگوگفتدر خصوص دبیرخانه  26/2/97مورخ شورای عالی انقالب فرهنگی 

بر اساس تصویب کلی  سیاست ها و ضوابط کلی همچنین سیاستگذاری بین الملل دفتر مقام معظم رهبری  و 

؛ شورای معین شورای  عالی انقالب فرهنگی   98 2 11گفت وگوهای فرهنگی بین المللی در جلسه مورخ  

 :شودابالغ می به شرح زیر برای اجرا بین المللی  های فرهنگیوگوگفتاساسنامه دبیرخانه مرکزی 

 

 تعریف :1مادۀ 
ها و یند عملیاتی و هدفمند تبادل نظر میان افراد، گروهآاز فراست عبارت ؛   المللیبین ی فرهنگیوگوگفت

در  مشترکو عمل درک  ،فهمبرای رسیدن به فرهنگی ایران با همتایان غیر ایرانی خود  ی مرجع علمی وهانهاد

  .و یافتن راه حل های  مشترک  در خصوص مسائل و دغدغه های فرهنگی  المللیعرصه روابط فرهنگی و بین



دفتری  را بر اساس روش تدوین شده ومعین عهده دار  امور ؛ واحدسازمانی مشخصی که اداره  مرکزی  دبیرخانه

سترهای ب های فرهنگی،وگوگفتمربوط به  پی گیری و نظارت برحسن اجرا وجریان گردش کار   ضمن بوده و 

صورت  را بهدبیرخانه  هماهنگی و بسترسازی مناسب برای همکاری میان اعضاء  ارتباط،تسهیل مناسب برای 

   .متمرکز  فراهم می آورد

 

 اهداف :2مادۀ 

   ها وگوگفت دبیرخانه  عضو فرهنگی  علمی و نهادهایمیان هم افزایی  

  راهبری و مدیریت یكپارچه گفت وگوهای فرهنگی بین المللی 

  هاي مرجع ايرانی و غیرايرانی هاي ارتباطی میان گروهتسهیل و ساماندهی  شبكه 

 و عملیاتی کردن  نتايج آن  ي فرهنگی ها وگوگفتبخشی به ر ستمراپايدارسازي و ا  

 :نوع فعالیت3ادهم

ای در راست، قوانین و مقررات ج. ا. ایران درچارچوب و  شتهدبیرخانه ماهیتی علمی و فرهنگی و بین المللی دا

سیاست ها و ضوابط تعیین شده از سوی  و تحقق اهداف و ماموریت های سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی

 فعالیت می نماید . های فرهنگی بین المللی وگوگفتشورای سیاستگذاری 

 :محل دبیرخانه4ماده

محل دبیرخانه مرکزی در مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و در تهران 

 واقع است
 

 فعالیت دبیرخانه : محورهای 5مادۀ

  ها وگوگفتحوزه برنامه ریزی وهماهنگی های اجرایی 

 راهبری دبیرخانه های فرعی  حوزه نظارت و 

  های فرعی و دبیرخانهشورای سیاستگذاری و برای منابع الزم تامین  مربوط به حوزه محتوایی

 های فرهنگی وگوگفت

 

 وظایف : 6ماده 

   های فرهنگی بین المللی وگوگفت شدن عملیاتی  فرآيند مديريت ،هماهنگی ، برنامه ریزی 

  اعم از دولتی و غیر دولتی ایجاد ارتباط بین دستگاهی 

  های فرهنگی بین المللی جهت ارائه وگوگفتتدوین پیش نویس سیاست ها، اولویت ها و راهكارهای

 به شورای سیاستگذاری 



  ،ی  های فرهنگوگوگفتبیانیه ها و محتواهای مورد نیاز در نشست های تهیه پیش نویس آئین نامه ها

 با همكاری بخش های مربوطه در سازمان و دبیرخانه های فرعی 

 حمایت از دبیرخانه های منطقه ای و مجامع تخصصی نظارت  و 

  های فرهنگی در داخل و خارجوگوگفتحمایت از توسعه و ترویج 

 دانشگاهی  و فرهنگی  جهت  مشارکت و پیوستن  به دبیرخانه لمی ،ارتباط و هماهنگی با  مراکز ع 

  های فرهنگی وگوگفتپی گیری   اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری و توافقات بعمل آمده در 

  ارتباط، هماهنگی  و حمایت از دبیرخانه های فرعی و مجامع وابسته 

  های فرهنگی وگوگفتتشكیل ومدیریت بانک اطالعات 

  هاي علمی  فرهنگی در داخل و خارجوگوگفتحمايت از توسعه و ترويج 

  المللیهاي علمی  فرهنگی بینوگوگفتحمايت از تولید ادبیات و منابع تئوريک 

 های علمی  فرهنگی به شورای وگوگفتهای موضوعی  و برنامه وبودجه ساالنه ارائه  اولویت

 سیاستگذاری و بخش های مرتبط در سازمان 

 سایت ها و فصلنامه های  دبیرخانه های فرعی و  منشورات،نظارت و پشتیبانی از تولید ایت، حم

 دبیرخانه مرکزی 

   ارائه  گزارش ساالنه  از  فعالیت دبیرخانه  مرکزی ، دبیرخانه های فرعی و مجامع تخصصی وابسته

 سازمان  به شورای سیاستگذاری و

  اعضاء دبیرخانه و نیروهاي سازمان هاي فرهنگی برايوگوگفتبا حوزه  مرتبط مهارتهاي و دانش ازي آمد روز 

  و تشكیل جلسات منظم ودوره اي دبیرخانه برنامه ريزي 

  پایش مستمر فعالیت و عملكرد دبیرخانه های فرعی و مجامع وابسته 

 

 های فرهنگی وگوگفتدبیرخانه  : ارکان7مادۀ

 گذاری شورای سیاست 

  المللی های فرهنگی بینوگوگفت مرکزیدبیرخانه 

 های فرعی مجامع وابسته به دبیرخانهو  های فرعیدبیرخانه 

  انجمن علمی روابط فرهنگی اجتماعی 

  در صف وستاد سازمان (بخش های همکار سایر( 

 

 گذاریشورای سیاست: 8مادۀ

ری دبیرخانه گذاترین مرجع سیاستالمللی عالیهای فرهنگی بینوگوگفتگذاری سیاست شورای

و با حضور اکثریت  گذاری به صورت منظمالمللی است. جلسات شورای سیاستهای فرهنگی بینوگوگفت



های تابعه الزمحدابرای کلیه ارکان دبیرخانه و وگذاری مصوبات شورای سیاست گردد.اعضا تشکیل می

به پیشنهاد رییس باشد که می 9ذکر شده در ماده از افراد گذاری متشکل . شورای سیاستباشدجرا میاال

با حکم ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که ریاست این شورا را نیز بر عهده خواهد  دبیرخانه و

 گردند.به مدت سه سال انتخاب می داشت

 

 گذاری: اعضای شورای سیاست9مادۀ

  به عنوان رئیس شور  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی رئیس  

  به عنوان  دبیرشورا  فرهنگی روابط  مرکز مطالعات راهبردیرییس 

  نماینده تام االختیار شورای سیاستگذاری بین الملل دفتر مقام معظم رهبری 

  دو نفر از اعضاء حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی 

  معاون بین الملل وزارت علوم تحقیقات وفناوری 

  دنباشفرعی در آن مستقر می دبیرخانهها و نهادهایی که االختیار  دانشگاهنمایندگان تامرؤسا یا 

  سه نفر از متخصصان وشخصیت های برجسته فرهنگی بین المللی به پیشنهاد رئیس شورا و تائئید شورای

 عالی سازمان 

 
 :تبصره

از موارد فوق نیز به عنوان  یا خارج ایرانی و های غیرتواند از شخصیتمیموضوع و حیطه فعالیت ین شورا بر حسب ا
 .عمل آورده موقت دعوت بعضو 

 

 گذاری شورای سیاست : وظایف10ماده

  المللی های فرهنگی بینوگوگفتراهبردهای کالن  ها وسیاستو تدوین تعیین 

 های اجرایی به پیشنهاد دبیرخانهها و دستورالعملنامهبررسی و تصویب آیین  

  نظارت بر حسن اجرای امور ها ووگوگفتبررسی و ارزیابی 

 تصویب برنامه و بودجه ساالنه 

 های فرعی و مجامعو ساختار دبیرخانه گیری درباره افزایش و یا کاهش اعضای شوراتصمیم  

  گزارش ساالنه و نوبه ای  گفت وگوهای فرهنگی به شورای سیاستگذاری و شورای عالی انقالب ارائه

 فرهنگی 

 

 المللی های فرهنگی بینوگوگفت مرکزیدبیرخانه  :11ماده



ارتباطات اسالمی مستقر بوده  سازمان فرهنگ والمللی مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی بین این دبیرخانه در

همچنین و های فرهنگی وگوگفتهای مربوط به هماهنگی در اجرای برنامه مدیریت و ،ریزیبرنامهو وظیفه 

  .باشددار میعهده مجامع وابسته را های فرعی وهمکاری با دبیرخانه نظارت و

 

 : ساختار دبیرخانه مرکزی12ماده

 دبیرخانه  رییس  

 برنامه ریزی  اجرایی و دبیر  

 های تخصصی و موضوعی کمیته 

  دبیرخانهو غیر پیوسته پیوسته اعضای سایر. 

 

  رئیس دبیرخانه: 10ماده 
 رئیس با حکم ویا فرد مناسب دیگر به تشخیص  فرهنگی بین المللی روابط  رییس مرکز مطالعات راهبردی 

مدت سه ه ب ،باشددار میگذاری را نیز عهدهکه ریاست شورای سیاست ،ارتباطات اسالمی سازمان فرهنگ و

  گذاری را بر عهده دارد.شورای سیاست یهمچنین وی دبیر .گرددمی منصوببه این سمت سال 

 

 برنامه ریزی  :دبیراجرایی و11ماده 

ریزی دبیرخانه با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و با حکم رئیس شورای سیاستگذاری به این برنامهاجرایی و دبیر

 گردد.سمت منصوب می

 

 منطقه ای  دبیرخانه های فرعی و : 12ماده 
مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی کشور در روابط های فرهنگی  و همچنین وگوگفتتخصصی کردن  بمنظور 

 المللی بین های فرهنگی ووگوگفتفرعی و منطقه ای  های  دبیرخانه ؛ های فرهنگی بین المللیوگوگفت و

 فعالیت می نماید .های فرهنگی بین المللی وگوگفت مرکزی مدیریت دبیرخانه  تحت نظارت و

الزامات تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری و با هماهنگی  دبیرخانه های فرعی در چارچوب سیاست ها و

 و نظارت دبیرخانه مرکزی فعالیت می نمایند.

 

ی فرعی در آن مستقر م مسئولین دبیرخانه های فرعی  با حكم رئیس مراکز علمی وفرهنگی که دبیرخانه های

عالوه بر مسئولیت دبیرخانه مربوطه به عنوان عضو پیوسته دبیرخانه  باشند به این سمت منصوب می گردند و

 مرکزی نیز محسوب می گردند.   



ت بصور مقر این دبیرخانه های فرعی بر اساس توافق و تصمیم گیری در مجمع عمومی هریک از دبیرخانه ها، 

 . سال در یكی از مراکز دانشگاهی وفرهنگی ایران یا سایر کشورها مستقر خواهد شد دوره ای بمدت سه

 های فرعی:وظایف دبیرخانه

 دبیرخانه مرکزی و طرح در شورای به ارائه برای راهکارها و هااولویت ها،سیاست نویسپیش تنظیم 

  گذاریسیاست

 ای با هماهنگی و همکاری دبیرخانه مرکزی های دورهها و نشستمدیریت و اجرای اجالس 

 غیر ایرانی و ایرانی مرجع هایهای وابسته گروهارتباطی مجامع و شبکه ساز وکارهای ریزیپی 

 هاها و اجالساجرای توافقات به عمل آمده در نشست 

 ها و اهداف دبیرخانه ی در چارچوب سیاستهای مشترک علمی و فرهنگهمکاری و اجرای پروژه

 مرکزی

 های تخصصی با مشارکت نهادها و مجامع علمی و فرهنگی عضو اندازی سایت و فصلنامهتأسیس و راه

 دبیرخانه فرعی

 های فرعیدبیرخانه به وابسته علمی های مجامعو نظارت بر فعالیت هماهنگی 

  های گووگفت موضوعی هایاولویت تعیین و راهبردها اتخاذهمکاری و هماهنگی با دبیرخانه مرکزی در

 فرهنگی

اجرای برنامه ها و توافقات بعمل آمده در مجمع عمومی و شورای  وظیفه پی گیری و این دبیرخانه ها 

 را بر عهده خواهد داشت .و همچنین هماهنگی و ارتباط با دبیرخانه مرکزی سیاستگذاری 

 بر اساس توافقات مجمع عمومی و تائید دبیرخانه مرکزی انجام خواهد شد. عضویت در دبیرخانه های فرعی 

 

 های فرهنگی وگوگفتجامع تخصصی : م13ماده 

های فرهنگی باشند.این وگوگفتهریک از دبیرخانه های فرعی می توانند دارای مجامع تخصصی مربوط به 

 سازمانها و نهادهای فرهنگی شكل گیرد. و یا، موضوعی اجتماعی مجامع تخصصی می تواند بر اساس گروههای

این مجامع بر اساس آئین نامه و دستور العمل پیش بینی شده در دبیرخانه اصلی فعالیت خواهند داشت و 

فرهنگی  سایر همكاری های علمی و فصلنامه های مشترک و ای،دار فعالیت هایی همانند نشست های دورهعهده

مده های داخلی و توافقات به عمل آنامههای فرعی بر اساس آئینبه دبیرخانه مجامع تخصصی وابسته خواهند بود.

های تخصصی، های فرعی را در حوزهمیان اعضای دبیرخانه فرعی شکل خواهد گرفت و وظایف دبیرخانه

ضوابط اجرایی و عضویت  دار خواهند بود.عهده ،موضوعی و کشوری، تحت اشراف و مدیریت دبیرخانه دائمی

 مجامع تخصصی  همانند ضوابط و مقررات حاکم بر دبیرخانه های فرعی می باشد.در 



 : سایر اعضاء دبیرخانه 14ماده 

معاونت توسعه روابط  مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی بین المللی، ،انجمن علمی روابط فرهنگی اجتماعی

جمهوری اسالمی ایران در خارج  فرهنگی و ادارات کل منطقه ای این معاونت،کلیه رنمایندگی های فرهنگی

 سایر بخش های تخصصی سازمان از اعضاء پیوسته دبیرخانه روابط عمومی و از کشور، ادارات کل تشریفات،

 مرکزی بشمار می روند .

بر اساس موضوعات و  وهای فرهنگی بین المللی در راستای عملی نمودن اهداف دبیرخانه وگوگفتدبیرخانه 

 ت وگوهای فرهنگی می تواند برخی از شخصیت های حقیقی و یا نمایندگان مراکز حوزه های تخصصی گف

اجرایی به همكاری  های علمی ورا جهت عضویت در کمیته و مراکز فرهنگی ها، پژوهشگاهموسسات ،یدانشگاه

 دعوت نماید. این افراد با حكم رئیس دبیرخانه به عضویت در این کمیته ها منصوب می گردند.

 بودجه   : نحوه تامین هزینه ها و15ماده 

ردیف خاص و در ذیل برنامه وبودجه ساالنه مرکز مطالعات ارائه میبودجه ساالنه دبیرخانه بصورت  برنامه و

، رکزیممربوط به برنامه وبودجه ساالنه دبیرخانه  هاگردد. دبیرخانه مرکزی موظف است عالوه بر ارائه پیشنهاد

های وهای فرهنگی در برنامه ساالنه رایزنیگوبودجه گفت تصویب برنامه وهای مربوط به پیشنهاد و هماهنگی

 نیز بعمل آورد.فرهنگی و انجمن علمی را 

 

 انحالل دبیرخانه: 16ماده 

های فرهنگی بین المللی با پیشنهاد رئیس دبیرخانه و تصویب در شورای سیاستگذاری و وگوگفتدبیرخانه 

 منحل می گردد. شورایعالی سازمان تائید 

  :17ماده

 17و  با یك مقدمه شورای معاونین سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی .......  مورخ درجلسه  سنامه ااساین 

ابالغ می الزم االجرا بوده و  گذاریشورای سیاست د درأییتصویب گردید و پس از تتبصره یك و ماده 

بر اساس این دستور  ها با دبیرخانه مرکزیدستگاه کلیه  همکاری ، اساسنامهشود. بدیهی است پس از ابالغ 

 العمل خواهد بود .


