دستورالعمل صدور رپواهن فعالیت مؤسسات فرهنگی و نظارت رب آنها
مقدمه :

به استناد مواد ( )23و ( )24ضوابط و مقررات تأسيس مراكز ،مؤسسات ،كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت
بر فعاليت آنها ،م صوب مورخ  1375/8/8و الحاقيه م صوب جل سه ( )520و ا صالحيه م صوب جل سه ( )534شوراي
عالي انقالب فرهنگي و در اجراي م صوبه مورخ  1397/6/4شوراي راهبري تو سعۀ مدیریت وزارت فرهنگ و ار شاد
اسالمي در خ صوص ساماندهي مجوزهاي این وزارتخانه؛ «دستورالعمل صدور پروانۀ فعاليت مؤسسات فرهنگي و
نظارت بر آنها» به شرح زیر ابالغ ميشود:
1ـ تعاریف:

 1ـ 1ـ مؤسسۀ فرهنگی :مركز ،مؤسسه ،كانون یا انجمن فرهنگي؛ تشكيالتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي،
اعم از انتفاعي یا غيرانتفاعي ،به م سئوليت ا شخاص واجد شرایط حقيقي یا حقوقي (دولتي ،عمومي یا خ صو صي)
براي فعاليت در یك یا چند قلمرو فرهنگي ،هنري ،قرآن و عترت (ع) ،سييينمایي و سييمعي و بص يري ،مطبوعاتي و
اطالعرساني ،رسانههاي دیجيتال و بازيهاي رایانهاي؛ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ثبت در ادارۀ ثبت
شركتها شكل ميگيرد.
1ـ2ـ مؤسسۀ تکمنظوره :مؤسسهاي است كه در قلمرو یك فعاليت فرهنگي تأسيس ميشود.
1ـ3ـ مؤسسۀ چندمنظوره :مؤسسهاي است كه در قلمرو بيش از یك فعاليت فرهنگي تأسيس ميشود.
1ـــ4ـــ قلمرو فعالیت :شامل چند موضوع فعاليت مرتبط با یك حوزۀ تخصصي است )7( .قلمرو وجود دارد كه
عبارتند از :فرهنگي ،هنري ،مطبوعاتي ،قرآن و عترت(ع) ،سينمایي ،رسانههاي دیجيتال و بازيهاي رایانهاي.
1ـ5ـ مؤسس(مؤسسان) :اشخاصي كه تأسيس و شكلگيري مؤسسه را بر عهده دارند.
1ـ6ـ وزير :وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي.
1ـ7ـ وزارت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
1ـ8ـ هیأت :هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي یا هيأتهاي متناظر (موضوع تبصرۀ ذیل بند ( )4این دستورالعمل)
1ـ9ـ دبیرخانه :دبيرخانۀ هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي یا هيأتهاي متناظر.
1ـــ10ـــ موافقت اصولی :معرفينامهاي به «ادارۀ ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري» است كه پس از موافقت
هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي (یا هيأتهاي متناظر) با تأسيس مؤسسه ،صادر مي شود و متقاضي ( )6ماه
فرصت دارد تا با ثبت مؤسسه در ادارۀ مذكور ،مدارک خود را به وزارت ارسال نماید.

 1ـ 11ـ پروانه فعالیت :سندي كه پس از ارسال مدارک مبني بر ثبت مؤسسه در «ادارۀ ثبت شركتها و مؤسسات
غير تجاري» و درج آگهي در روزنامۀ ر سمي ،صادر مي شود .فعاليت مؤ س سه پس از دریافت آن و طي شرایط و
ترتيبات مقرر در این دستورالعمل و سامانه ،مجاز خواهد بود.
 1ـ 12ـ واحد تخصصی :كليۀ واحدهایي كه نظر كارشناسي آنها درخصوص مجوز موضوع فعاليت ،نافذ و تعيينكننده
بوده و مجوز مؤسسات تكمنظوره را صادر ميكنند یا در تأیيد مجوز مؤسسات چندمنظوره دخيل هستند.
1ـ13ـ اداره كل استان :اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان محل تأسيس مؤسسه.
 1ـ 14ـ ضوابط :ضوابط و مقررات تأسيس مراكز ،مؤسسات ،كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها،
مصوب مورخ  1375/8/8شوراي عالي انقالب فرهنگي.
1ـــ15ـــ سامانه « :سامانۀ صدور مجوز تأسيس مؤسسات فرهنگي» به نشاني  www.maraakez.irاست كه از
پنجرۀ واحد مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به نشاني  http://sso.samandehi.irنیز در دسترس است.
2ـ شرایط الزم مدیر مسئول و مؤسسان :

2ـ1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ایران.
2ـ2ـ نداشتن سوء پيشينۀ كيفري مؤثر به تأیيد مراجع ذيربط و برخورداري از حسن شهرت.
2ـ3ـ محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير.
2ـ4ـ دارا بودن حداقل ( )27سال سن.
2ـ5ـ انجام خدمت وظيفۀ عمومي و یا ارایۀ برگ معافيت دائم (براي آقایان).
2ـ6ـ دارا بودن امكانات كافي مناسب به تشخيص وزارت.
2ـ7ـ دارا بودن مدرک كارشناسي یا معادل آن به تشخيص مراجع ذيربط.
2ـ8ـ صالحيت علمي و تخصصي یا تجارب كافي متناسب با موضوع فعاليت.
2ـــ9ـــ دارا بودن ششماه سابقۀ مؤثر فعاليت در مؤسسات و مراكز فرهنگي چندمنظوره (براي تقاضاي مؤسسۀ
چندمنظوره).
تب صره :درخواسييت متقاضيييان خارجي مقيم ایران ،طبق «آیيننامۀ اجرایي تأسيييس مراكز ،انجمنها وكانونهاي
فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ایران» مصوب مورخ  1381/3/22هيأت وزیران مورد بررسي قرار ميگيرد.
3ـ مدارک الزم:

3ـ1ـ عكس پرسنلي.
3ـ2ـ كارت ملي (پشت و رو).
3ـ3ـ آخرین مدرک تحصيلي.

3ـ4ـ مدارک و سوابق مؤثر مربوط به فعاليت فرهنگي.
3ـ5ـ كارت پایان خدمت یا معافيت دائم وظيفۀ عمومي (براي آقایان).
3ـ6ـگواهي عدم سوء پيشينۀ كيفري مؤثر (پس از موافقت هيأت با تأسيس مؤسسه و تأیيد مركز حراست).
تبصره :تصاویر مدارک بارگذاري شده در سامانه ،باید رنگي ،با جزئيات واضح و از روي نسخه اصلي تهيه شده باشند.
4ـ مرجع صدور مجوز تأسیس (موافقت اصولی):

هيأت رسييييدگي به امور مراكز فرهنگي ،متشيييكل از افراد ذیل ،وظيفۀ بررسيييي تقاضييياهاي دریافتي و تحقيق و
رسيدگي به صالحيت متقاضيان و مدیران مسئول و موافقت با تأسيس مؤسسات فرهنگي و نظارت بر عملكرد آنها
و نيز رسيدگي به موارد تخلف و تعليق یا لغو مجوز صادره را بر عهده دارد:
4ـ1ـ وزیر یا نمایندۀ تاماالختيار وي (رئيس هيأت).
4ـ2ـ معاونان امور فرهنگي ،هنري ،مطبوعاتي و اطالعرساني و رئيس سازمان امور سينمایي و سمعي و بصري.
4ـ3ـ سه نفر صاحب نظر در امور فرهنگي ،هنري و سينمایي؛ به انتخاب وزیر.
تب صره :درخصييوص مؤسييسييات تكمنظوره ،هيأتهایي متناظر با هيأت رسيييدگي به امور مراكز فرهنگي در واحد
تخصصي یا اداره كل استان ،عهدهدار انجام وظایف مندرج در بند ( )4خواهند بود.
5ـ فرآیند صدور پروانه فعالیت:

5ـ1ـ مراجعه به سامانه ،تشكيل پروندۀ الكترونيكي و دریافت نام كاربري و رمز عبور.
5ـــ2ـــ ورود به حساب كاربري ،تكميل فرمها ،مطالعه و پذیرش قوانين و مقررات مربوطه ،بارگذاري مدارک الزم
(طبق بند  3این دستورالعمل) و ارسال درخواست ،حداكثر ظرف ( )15روز از تاریخ دریافت نام كاربري؛ در غير این
صورت ،درخواست « بالاثر » تلقي ميشود.
5ـ3ـ بررسي پروندۀ الكترونيكي در واحد تخصصي ذیربط.
تب صره  :1در صورت وجود هرگونه نقص در مرحلۀ برر سي پرونده ،موارد براي رفع و ار سال مجدد ،به متقا ضي اعالم
مي شود و درخواستكننده از تاریخ اعالم شده در صفحۀ اختصاصي خود)15( ،روز فرصت دارد تا نواقص را برطرف
نماید .در غير این صورت ،تقاضا مختومه خواهد شد.
تبصره :2در صورتي كه موضوع درخواست ،تأسيس مؤسسۀ تكمنظوره است ،در هيأت متناظر ذيربط بررسي ميشود.
تبصره :3درخواست متقاضيان تأسيس مؤسسات چندمنظوره ،با توجه به تعداد حوزههاي تخصصي مورد تقاضا ،ابتدا
در واحد تخ ص صي ذيربط ،در مدت حداكثر یك ماه ،برر سي و در صورت تأیيد به دبيرخانه ،جهت طرح در هيأت
ر سيدگي به امور مراكز فرهنگي ،ار سال مي شود .در صورت عدم تعيين تكليف درخوا ست طي مهلت ذكر شده،

پرونده به صييورت خودكار از واحد تخصييصييي خارج شييده و وارد مرحلۀ بررسييي در هيأت رسيييدگي به امور مراكز
فرهنگي ميگردد.
5ـ4ـ تأیيد یا رد درخواست توسط هيأت؛ ظرف یك ماه از ورود درخواست به دبيرخانه انجام ميشود.
تب صره  :درصييورت رد درخواسييت ،به هر دليل ،متقاضييي تا ( )20روز ميتواند اعتراض خود را با ذكر دالیل و ارایۀ
مدارک در سامانه ثبت نماید .رأي صادره پس از بررسي اعتراض وارده ،قطعي و الزماالجرا خواهد بود.
5ـــ5ـــ در صورت تأیيد هيأت ،مركز حرا ست ظرف مدت دو ماه از تاریخ ا ستعالم ،در خ صوص صالحيت یا عدم
صالحيت متقا ضيان اعالم نظر مينماید؛ در صورت عدم دریافت پا سخ ،نتيجه ا ستعالم حرا ست «تأیيد صالحيت»
تلقي خواهد شد.
5ـ6ـ بارگذاري گواهي عدم سوء پيشينۀ كيفري مؤثر مؤسسان و مدیرمسئول.
5ـ7ـ معرفي مكان و تجهيزات الزم حسب موضوع فعاليت انتخابي.
5ـ8ـ دریافت فایل متني اساسنامه از سامانه.
 5ـ 9ـ بارگذاري فایل متني اساسنامه (یادشده در بند فوق) در سامانۀ ثبت شركتها و دریافت اساسنامۀ تأیيدشدۀ
داراي رمزینه (باركد) در دو نسخه از سامانۀ مذكور.
 5ـ 10ـ امضاء تمامي صفحات اساسنامه توسط كليۀ مؤسسان و تحویل نسخۀ اصلي آن به مبدأ ذيربط حسب مورد
(چندمنظوره :دبيرخانۀ هيأت رسييييدگي و تكمنظوره :دبيرخانۀ هيأتهاي متناظر) حداكثر ظرف مدت دو ماه از
تاریخ فعال شدن فایل متني اساسنامه طبق مفاد مندرج در بند (.)5-9
5ـ11ـ بررسي و مهر نمودن اساسنامه توسط مبدأ ذيربط (مذكور در بند فوق)؛ حسب مورد.
5ـ12ـ صدور نامۀ موافقت اصولي به ادارۀ ثبت شركتها جهت ثبت مؤسسه در طي حداكثر مدت شش ماه.
تبصره :درصورتي كه در خالل مدت یادشده (حداكثرشش ماه از تاریخ موافقت اصولي) ،مؤسسه ثبت نگردد ،مجوز
صادره فاقد اعتبار خواهد شد.
5ـــ13ـــ بارگذاري نتيجۀ ثبت مؤسسه در قالب فایل الكترونيك روزنامۀ رسمي كشور و تمامي صفحات اساسنامۀ
داراي مهر و شمارۀ ثبت شركتها در سامانه.
5ـ14ـ صدور پروانۀ فعاليت براي مؤسسه؛ كه در صفحۀ اختصاصي مؤسسه در سامانه ،قابل دریافت است.
تبصره  :1متقاضي ميتواند از طریق ورود به صفحۀ اختصاصي خود در سامانه ،نتيجۀ درخواست را پيگيري كند.
در برخي مراحل نيز ،در صورت لزوم ،پيامك و رایانامه براي وي ارسال ميشود.
تبصره  :2مؤسسه موظف است هر ( )6ماه یك بار نسبت به ارایۀ گزارش عملكرد در سامانه اقدام نماید.

6ـ سایر مقررات:

6ـ1ـ براي تأسيس مؤسسات فرهنگي چندمنظوره ،تعداد مؤسسان نبایيد از سيه نفير كمتير باشيد؛ اميا مؤسسيات
فرهنگي تكمنظوره با دو نفر تأسيس ميشوند.
6ـ ـ2ـ ـ درخصوص مؤسسات تكمنظوره ،یك نفر از مؤسسان (به جز مدیرمسئول) ميتواند حائز شرایط مندرج در
ردیفهاي ( 8 ،7 ،4و  )9بند ( )2دستورالعمل حاضر نباشد (با توجه به اینكه ثبت مؤسسه در ادارۀ ثبت با حداقل
دو نفر مؤسس امكانپذیر است).
6ـــ3ـــ ا شخاص فاقد مدرک تح صيلي كار شنا سي معتبر ،ميتوانند آثار و سوابق فرهنگي و هنري خود را جهت
بررسي به دبيرخانۀ شوراي ارزشيابي هنرمندان ارسال نمایند.
6ـ4ـ متقاضي ،براي شروع ميتواند حداكثر ( )10موضوع فعاليت را به ترتيب اولویت از «جدول موضوعات» انتخاب
كند.
 6ـ 5ـ متقاضي تأسيس مؤسسه ميتواند شخص حقيقي یا حقوقي باشد .اشخاص حقوقي ضمن معرفي نمایندگان
حقيقي خود از طریق مكاتبهاي به امضيياي باالترین مقام اجرایي شييخص حقوقي ،در سييامانه ،گزینۀ «وابسييته» را
انتخاب و اطالعات مربوطه را تكميل مينمایند.
6ــ6ــ استفادۀ همزمان از دو قالب تأسيس یا بيشتر ممنوع است؛ همانند «مؤسسۀ بنياد تاریخ شناسي» .بنابراین؛
«مؤسسه» خود یك قالب و «بنياد» قالب تأسيس دیگري است و جزئي از نامگذاري تلقي نميشود.
6ـــ7ـــ ا ستفاده از عناوین داراي بُعد فرا شخ صي ،اجتماعي ،ملي و ارز شي؛ مانند بنياد ،ملي ،بينالمللي و ...در
نامگذاري ممنوع ا ست .اما در صورت ارایۀ ا سا سنامه در چارچوب اهداف و وظایف وزرات ،تو سط هيأت برر سي و
تصميمگيري ميشود.
6ـــ8ـــ مؤسسات فرهنگي داراي پروانۀ فعاليت بر اساس این ضوابط كه نوع فعاليت فرهنگي آنها مشابه یكدیگرند،
ميتوانند با مجوز هيأت ،اقدام به تأسيييس مجموعۀ تشييكيالت مركزي با عنوان اتحادیه ،مجمع ،جامعه و یا انجمن
نمایند.
6ـ9ـ الزم است چگونگي اداره و عضوپذیري انجمنهاي فرهنگي ،ادبي ،هنري در اساسنامه پيشبيني شود.
 6ـ 10ـ چنانچه محل فعاليت مؤسسۀ فرهنگي در مدارس ،مساجد ،حوزههاي علميه ،بقاع متبركه ،دانشگاهها و سایر
نهادهاي دولتي و عمومي باشد ،نياز به اخذ تأیيدیۀ اماكن ندارد.
6ـــ11ـــ صدور پروانۀ فعاليت ،در صورتي كه تقاضاي فعاليت مؤسسه شامل یك بند از موضوعات فعاليت باشد ،بر
عهدۀ مدیركل یا سمت همتراز ستادي مرتبط است (در موارد تفویض به استان :مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
ذيربط)؛ و اگر شامل چند بند از یك قلمرو با شد ،معاون وزیر؛ و چنانچه شامل قلمروهاي مختلف با شد ،بر عهدۀ
دبير هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي خواهد بود.

6ـــ12ـــ هيأت ر سيدگي به امور مراكز فرهنگي ميتواند با توجه به ضرورتهاي روز ،فهر ست مو ضوعات فعاليت
ضميمۀ این دستورالعمل را اصالح كند.
 6ـ 13ـ صدور موافقت اصولي (معرفينامه به ادارۀ ثبت شركتها)  ،ظرف زمان تقریبي ( )120روز صورت ميگيرد و
پروانۀ فعاليت ،بدون هرگونه هزینۀ ریالي ،توسط وزارت صادر ميشود.
7ـ تغییرات و مسائل نظارتی پس از اخذ پروانه فعالیت:

7ـ ـ1ـ ـ مدت اعتبار پروانۀ فعاليت مؤسسۀ فرهنگي ،دائمي است؛ وليكن تداوم آن منوط به نداشتن تخلف و رعایت
كامل مفاد این دستورالعمل بوده و بهصورت برخط از طریق سامانه ،قابل اعتبارسنجي است.
 7ـ 2ـ مؤسسه پس از تأسيس ،براي انجام هر فعاليتي كه نيازمند اخذ مجوز از وزارتخانه است ،باید قبل از انجام آن
فعاليت مجوز الزم را اخذ نماید.
7ـ ـ3ـ ـ مؤسسه موظف است پروانۀ فعاليت خود را در معرض دید عموم مراجعان قرار دهد و تابلوي مناسبي را كه
نشاندهندۀ عنوان كامل ثبت شده ،شمارۀ ثبت و شناسۀ ملي مؤسسه در ادارۀ ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري
و عبارت «با مجوز از وزارت فرهنگ و ار شاد ا سالمي» با شد ،در محل فعاليت خود ن صب كند .درج موارد مذكور به
همراه نشاني و شمارۀ تلفن بر روي مهر و سربرگ ،محصوالت فرهنگي ،سایت و شبكۀ ارتباطي نيز الزامي است.
7ـ4ـ اعطاي نمایندگي ،ایجاد شعبه ،فروش ،واگذاري و اجاره دادن مجوز ،ممنوع است.
7ـــ5ـــ مؤسسه موظف است پس از دریافت پروانۀ فعاليت ،به صورت نوبهاي ،نسبت به ارایۀ اظهارنامۀ مالياتي به
سازمان امور مالياتي كشور اقدام نماید.
 7ـ 6ـ الزم است مؤسسات فرهنگي صورتجلسۀ تغييرات ذیل را پس از دریافت تأیيدیۀ وزارت ،ظرف مدت یك ماه
از تاریخ تغيير ،در ادارۀ ثبت شييركتها به ثبت رسييانده و آگهي تغييرات در «روزنامۀ رسييمي» را نيز به دبيرخانه
ارسال نمایند:
الف  :هرگونه تغيير و یا اصالح مفاد اساسنامه.
ب  :تغيير در هيأت مؤسس اعم از ورود و خروج ،استعفاء و یا فوت مدیرمسئول ،مؤسس و یا مؤسسان (در صورتي
كه به هر دليل؛ از جمله محكوميت یا حجر مؤسس یا مؤسسان یا مدیر مسئول كه قادر به ادامۀ همكاري و عضویت
و انجام وظيفه در مؤسسه نباشد ،سایر اعضاء یا مدیران یا اشخاص ذينفع موظفند مراتب را اطالع دهند).
ج :تغيير نشاني محل اصلي استقرار مؤسسه و ساختمانهاي تابعۀ داراي مجوز از وزارت.
 7ـ 7ـ ميزان اختيارات ،مسئوليتها ،تقسيم وظایف ،نوع فعاليت و نوع رابطۀ بين اعضاء مؤسس و همچنين مالک
تصميمگيريها در مؤسسه بر مبناي اساسنامۀ مؤسسه است.

 7ـ 8ـ اختالف اعضاء مؤسسه ،هيچگونه ارتباطي با وزارت نداشته و رسيدگي به آن از طریق هيأت رسيدگي به امور
مراكز فرهنگي مقدور نيست.
7ـــ9ـــ وزارت ميتواند به صورت دورهاي یا پس از دریافت شكایت یا ح سب هرگونه ضرورت ،فعاليت مؤ س سات
فرهنگي را از طریق اخذ مدارک ،مستندات ،بررسي فعاليتها ،توليدات و خدمات ،دفاتر محاسباتي مهر و موم شده
و اسناد و مدارک مالي آنها ،از طریق مكاتبه یا اعزام بازرس ارزیابي نماید.
7ـ10ـ عالوه بر عدم رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل ،موارد ذیل نيز از مصادیق تخلف محسوب ميشوند:
الف :فعاليت در زمينههاي مندرج در اساسنامه مؤسسه بدون اعالم قبلي در سامانه و دریافت مجوز خاص (موردي) معتبر.
ب :فعاليت در حيطۀ موضييوع فعاليتهاي مصييوب وزارت كه در اسيياسيينامه نيسييتند؛ به عبارت دیگر تا زمان تأیيد
افزایش موضوع توسط وزارت و ثبت در ادارۀ ثبت شركتها ،فعاليت در حيطۀ آن موضوعات مجاز نخواهد بود.
ج :عدم رعایت قوانين و مقررات كشور و سایر مقررات اعالمي در هنگام ثبت و پيگيري درخواست.
7ـــ11ـــ درخصوص تخلفات مؤسسات ،تصميمات الزم پس از كسب نظر از واحد تخصصي یا اداره كل ،بر عهدۀ
مرجع صدور مجوز است و براساس مادۀ ( )15ضوابط ،اتخاذ و به مؤسسه ابالغ ميشود .مؤسسات ميتوانند اعتراض
خود را ظرف مدت ( )20روز با ارایۀ مسييتندات اعالم نمایند .پس از آن وزارت ضييمن بررسييي اعتراض ،در صييورت
لزوم ،رأي صادرشده را جهت اجرا به مراجع انتظامي و قضایي ابالغ مينماید.
7ـــ12ـــ تمامي مؤ س ساتي كه پيش از این پروانۀ فعاليت گرفتهاند ،پس از پایان اعتبار آن ،در صورت تطبيق با
شرایط مندرج در این دستورالعمل و با عنایت به بند ( )1.7پروانۀ دائم دریافت مينمایند.
 8ـ به منظور شفافيت ،جلوگيري از تبعيض و اطالع متقاضيان از تقاضاهاي در نوبت ،فهرست متقاضيان پروانههاي
موضوع این دستورالعمل بر روي سامانه ،به صورت برخط ،اطالعرساني مي شود .فهرست پروانههاي صادرشده نيز بر
روي سامانه قابل مشاهده است.
9ـــ در موارد سييكوت ،ابهام ،نقص یا اجمال در این دسييتورالعمل؛ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشيياد
ا سالمي م صوب  1365/12/12مجلس شوراي ا سالمي ،ضوابط و مقررات تأ سيس مراكز ،مؤ س سات ،كانونها و
انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها ،مصيييوب مورخ  1375/8/8و سيييایر مقررات مذكور در مقدمۀ این
دستورالعمل مالک عمل است.

10ـــ این دستورالعمل در ( )10بند و ( )10تبصره در تاریخ  1399/4/23به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي
رسيد و از تاریخ تصویب الزماالجراست و زین پس؛ كليه مقررات ،دستورالعملها و شيوهنامههاي قبلي مرتبط با این
مو ضوع ،خ صو صاً «آیيننامۀ اجرایي ضوابط و مقررات تأ سيس مراكز ،مؤ س سات ،كانونها و انجمنهاي فرهنگي و
نظارت بر فعاليت آنها م صوب  »1375/11/29و «آیيننامۀ نظارت و ارز شيابي مراكز ،مؤ س سات ،كانونها و انجمنهاي
فرهنگي مصييوب  »1380/5/15و «آیيننامۀ چگونگي نظارت بر عملكرد مراكز ،مؤسييسييات ،كانونها و انجمنهاي
فرهنگي مصوب  ،»1375/5/27ملغي و بالاثر گشته و صدور پروانۀ فعاليت مؤسسات فرهنگي مطابق با دستورالعمل
حاضيير انجام ميپذیرد .بدیهي اسييت ،هرگونه تغيير در مفاد این دسييتورالعمل ،منوط به طي فرآیند فني و حقوقي
الزم از مبادي قانوي ذيربط (دفتر نوسيييازي و تحول اداري و دفتر حقوقي و مالكيت فكري) و با تأیيد شيييوراي
راهبري توسعۀ مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
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