
  »بخشنامه ها و آیین نامه هاي روابط عمومی«
  )1391تا  1353از سال (

  

 آیین نامه واحدهاي اطالعات و انتشارات

 وزارت اطالعـات و  4/9/1353مورخ  11121/51/33496بنا به پیشنهاد شماره  28/12/1353هیأت وزیران در جلسه مورخ 
ت اطالعـات و جهـانگردي، آیـین نامـه واحـد هـاي اطالعـات و        ماده یک قانون تأسیس وزار )ه(بند جهانگردي و به استناد 

 :انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه و مؤسسات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد

در اجراي ماده یک قانون تأسیس وزارت اطالعات و جهانگردي به منظور نشر اخبار و تهیه و اجـرا و تمرکـز و    -1ماده       
اي انتشاراتی و اطالعاتی کلیه وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتـی، وابسـته بـه دولـت، بانـک هـا و         هماهنگ ساختن برنامه ه

در صد سهام آن متعلق به دولت است، شـورایی بـه ریاسـت وزیـر اطالعـات و جهـانگردي و       %  50هایی که بیش از شرکت
تی به نام شـوراي اطالعـات و انتشـارات    عضویت مسؤوالن اطالعات و انتشارات روابط عمومی و وزارتخانه ها و مؤسسات دول

 .کشور در وزارت اطالعات و جهانگردي تشکیل می شود

در غیاب وزیر اطالعات و جهانگردي یکی از معاونان وزارت مذکور به انتخاب وزیر ، ریاست شورا را بر عهـده   -1تبصره       
 .خواهد داشت

استان یا فرمانداري کل به ریاست استاندار یـا فرمانـدار کـل و نیابـت     شوراي اطالعات و انتشارات در مراکز  -2تبصره       
هاي دولتی مرکز هر استان یا فرمانداري کل  -ریاست مسوول اداره کل یا اداره اطالعات و انتشارات و روابط عمومی سازمان

 .تشکیل می شود

رف وزارت اطالعـات و جهـانگردي تنظـیم و    دستور العمل تشکیل جلسات شوراي اطالعات و انتشارات از ط -3تبصره       
 .ابالغ می شود

، در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ، واحد اطالعات و انتشارات و روابط عمومی از نظر امـور فنـی و انتشـاراتی    -2ماده       
 .مجري سیاست ها و خط مشی هاي وزارت اطالعات و جهانگردي است

ها و شرکت هاي دولتی از نظر تبلیغ بازرگانی با رعایت آیین نامه تمرکز ، توزیع و نشر  امور تبلیغاتی سازمان –تبصره       
آگهی هاي دولتی تابع مقررات خاص خود و از جهت اجراي طرح هاي اطالعاتی و انتشاراتی کـه بایـد منطبـق بـا سیاسـت      

 .عمومی دولت باشد، تابع خط مشی وزارت اطالعات و جهانگردي خواهد بود

وزارت اطالعات و جهانگردي با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور بـراي مسـووالن و کارمنـدان     -3اده م      
واحد روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی دوره هاي کوتاه مدت تخصصی تشکیل خواهد داد تا آنان را با اصول 

 .، آشنا سازده جنبه فنی دارد، برنامه انتشاراتی واطالعاتی کجدید روابط عمومی



        سازمان امور اداري و استخدامی کشور هـر گونـه تجدیـد نظـر در وظـایف سـازمان اطالعـات و انتشـارات و          – 4ماده       
 .روابط عمومی را با کسب نظر مشورتی وزارت اطالعات و جهانگردي انجام خواهد داد

هاي دولتی با مشـورت   -انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ، سازمانانتصاب مسووالن واحد هاي اطالعات و  -5ماده       
وزارت اطالعات و جهانگردي صـورت خواهـد پـذیرفت و تغییـر آنـان موکـول بـه جلـب نظـر مشـورتی وزارت اطالعـات و            

 . جهانگردي است

ترتیبی خواهـد داد کـه همـه    وزارت اطالعات و جهانگردي با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور  -6ماده       
ساله بورس هاي اختصاصی روابط عمومی و تبلیغاتی براي استفاده و آگاهی بیشتر مسووالن روابط عمومی وزارتخانـه هـا و   

 .سازمان ها دولتی بر قرار شود

سفند ماه هر سـال  واحد هاي اطالعات و انتشارات ، روابط عمومی وزارتخانه و سازمان هاي دولتی حداکثر تا ا -7ماده       
برنامه هاي ارتباطی ، اطالعاتی ، انتشاراتی ، سمعی و بصري سال بعد خود را بر اساس برنامه سـاالنه وزارتخانـه یـا سـازمان     
متبوع خود تنظیم و براي بررسی و هماهنگی در شوراي اطالعات و انتشارات و روابط عمومی و تصـویب وزارت اطالعـات و   

 .داشتجهانگردي ارسال خواهند 

تصمیمات وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی در مورد برنامه ها و طرح هاي مختلـف و مناسـب کـه نیـاز بـه       -8ماده       
روشن کردن افکار عمومی دارد، از طریق واحد هـاي اطالعـات و انتشـارات و روابـط عمـومی بـه اطـالع وزارت اطالعـات و         

نه یا سازمان مربوط و بـا اسـتفاده از عوامـل انتشـارتی ، طـرح الزم از طـرف       جهانگردي خواهد رسید تا با همکاري وزارتخا
 .وزارت اطالعات و جهانگردي تهیه و اجرا شود

تأمین هزینه اجراي برنامه و طرح هاي انتشاراتی و رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی که به پیشنهاد وزارتخانـه یـا    -9ماده       
  .بود سازمان مربوط خواهد عات و جهانگردي رسیده باشد، به عهده وزارتخانه یاسازمان مربوط به تصویب وزارت اطال

مسووالن واحد هاي اطالعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان مربـوط اخبـار را تهیـه و از     -10ماده       
  .طریق وزارت اطالعات و جهانگردي در اختیار وسایل ارتباط جمعی خواهند گذارد

به استثناي وزرا و معاونان آنها ، انجام هر گونه مصاحبه و دادن خبر از طرف دیگر مسووالن وزارتخانه هـا و   -1تبصره       
 .، باید از طریق واحد اطالعات و انتشارات و روابط عمومی به عمل آیدسازمان هاي دولتی

     بیشـتر وسـایل ارتبـاط جمعـی قـبالً از طریـق واحـد هـاي        وزارت اطالعات و جهانگردي به منظور آمادگی  -2تبصره       
روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی در جریان مصاحبه وزیران و معاونان آنها قرارا خواهـد گرفـت تـا اقـدامات     

 .الزم رابه عمل آورند

      ، انتشـارات و  والن اطالعـات مقامات وزارتخانه هـا و سـازمان هـاي دولتـی ترتیبـی خواهنـد داد کـه مسـو         -3تبصره       
 . روابط عمومی آنها در جریان کلیه فعالیت ها و برنامه هاي قابل انتشار وزارتخانه یا سازمان خود قرار گیرند



واحدهاي اطالعات ، انتشارات و روابط عمومی هر یک از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی موظفند مطالـب   -11ماده       
بررسی نمایند و گزارشی در مورد مندرجات مطبوعات مربوط به وزارتخانه یا سازمان خود تهیـه کننـد و    مطبوعات را دقیقاً

 .یک نسخه از آن را در اسرع وقت به وزارت اطالعات و جهانگردي ارسال دارند

جـراي ان از طـرف   واحد هاي اطالعات و انتشارات و روابط عمومی موظفند در باره هر گونه برنامه یـی کـه ا   -12ماده       
مقامات وزارتخانه یا سازمان مربوط در زمینه هاي مختلف امور اجتماعی و رفاهی به مردم وعده داده شده یـا در مطبوعـات   
انتشار می یابد یا ازطریق رادیو تلویزیون در معرض افکار عمومی قرار می گیرد، زمان بندي مراحل اجرایی آن را براي ثبـت  

داره کل هماهنگی اطالعات و انتشارات دولتی وزارت اطالعات و جهانگردي ارسـال دارنـد تـا در پایـان     در دفتر وعده ها به ا
 .اجراي هرمرحله طرح هاي انتشاراتی به منظور آگاه مردم کردن مردم تهیه شود

نتشر شود که واحد هاي اطالعات و انتشارات و روابط عمومی موظفند در صورتی که در مطبوعات مطالبی م -13ماده       
سرع وقـت تهیـه و   الزم به جوابگویی و توضیح باشد، بالفاصله موضوع را با مقامات مسوول مطرح کنند و پاسخ روزنامه را درا

 . نوشت آن را همزمان به وزارت اطالعات و جهانگردي بفرستندارسال دارند و رو

حد هاي اطالعات و انتشـارات و روابـط عمـومی در تهیـه     وزارت اطالعات و جهانگردي به منظور رفع نیاز وا -14ماده       
خواهـد آورد و  فیلم، عکس و اسالید که مورد تقاضاي وزراتخانه ها و سازمان هاي دولتی می باشند، همکاري الزم به عمـل  

 .به عهده سازمان مربوط خواهد بود رهزینه این گونه امو

 .ن نامه نخواهند بودنیروهاي مسلح مشمول مقررات این آیی -15ماده       

  



  :هیأت وزیران 7/4/1361مورخ  30446نامه شماره  متن تصویب
      وزارت ارشـاد اسـالمی   5/3/1361مـورخ   27777/11بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      2/4/1361هیأت وزیـران در جلسـه مـورخ    

  :ها و مؤسسات را به شرح زیر تصویب کردند عمومی وزارتخانه ي همکاري روابط آیین نامه
عمـومی   هاي روابـط  ها و سیاست مشی   در اجراي ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد اسالمی به منظور تعیین خط. 1ه ماد

  :هاي دولتی شورایی مرکب از ها و ارگان هاي کلیه وزارتخانه ها اقدامات و فعالیت و تبلیغات مربوط به برنامه
  وزیر ارشاد اسالمی -1
  سخنگوي دولت -2
  ه مجریهنماینده قو  -3

ــام             در وزارت » شــوراي همــاهنگی تبلیغــات دولــت«در شــوراي سرپرســتی صداوســیماي جمهــوري اســالمی ایــران بــه ن
  .گردد ارشاد اسالمی تشکیل می

  
اي  هاي ارتباطی و تبلیغات دولـت، دبیرخانـه   ها و سیاست مشی براي اجراي خط » شوراي هماهنگی تبلیغات دولت«. 2ماده 

هاي دولتی کلیه وظایف محولـه   ها و ارگان عمومی وزارتخانه ایجاد هماهنگی الزم بین واحدهاي روابط نماید تا با تأسیس می
  .را انجام دهد

هاي شوراي هماهنگی تبلیغـات دولـت خواهنـد     ها و سیاست مشی  ها ادارات کل ارشاد اسالمی مجري خط در استان. تبصره
  .بود
  

               هـا و   عمـومی از نظـر امـور تبلیغـاتی و انتشـاراتی مجـري سیاسـت        واحـد روابـط  در هر وزارتخانه یا ارگان دولتـی،  . 3ماده 
  .باشد هاي شوراي هماهنگی تبلیغات دولت می مشی  خط

هاي تبلیغاتی و انتشاراتی که باید منطبـق بـا سیاسـت عمـومی      هاي دولتی از جهت اجراي طرح امور تبلیغاتی ارگان. تبصره
  .اهنگی تبلیغات دولت خواهد بودها شوراي هم مشی دولت باشد، تابع خط

  
عمـومی ابـالغ    مصوبات شورا توسط وزیر ارشاد اسالمی از طریق وزرا و مسؤوالن نهادهاي مربوطه به مسؤوالن روابط. 4ماده 

  .گردد می



 ها عمومی  بخشنامه مربوط به جایگاه روابط
  16/04/1364:تاریخ 

  33790:شماره 

 
  جمهوري اسالمی ایران

  نخست وزیري
 بسمه تعالی

 ها عمومی  بخشنامه مربوط به جایگاه روابط

اسالمی و لزوم استحکام پیونـد متقابـل مـردم و مسـؤوالن و رسـالت        نظر به اهمیت و نقش اساسی مردم در نظام جمهوري
عمومی هر دستگاه در حفـظ و گسـترش ایـن ارتبـاط بـه عهـده دارد و بـا توجـه بـه تأکیـد امـام امـت              سنگینی که روابط

مبنی بر ارایه کارهاي انجام شده و ضرورت مقابله جدي با یورش گسـترده تبلیغـاتی اسـتکبار جهـانی علیـه      ) العالی دظلهم(
هـا کـه در جلسـه     عمـومی دسـتگاه   نظام نوپاي جمهوري اسالمی ایران، مراتـب ذیـل در ارتبـاط بـا وظـایف خطیـر روابـط       

  :گردد غ میهیأت وزیران مورد تأیید قرار گرفته ابال 16/4/1364مورخ
هاي دولتی و وابسته به دولت از میان افرادي که خالقیت و تحرك و آگـاهی   ها و سازمان عمومی وزارتخانه مسؤول روابط -1

  .اجتماعی الزم را دارند انتخاب و مستقیماً توسط وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط منصوب گردد -سیاسی
عمـومی نظـارت و ترتیبـی اتخـاذ      طور مستمر بر عملکـرد روابـط   هاي اجرایی شخصاً و به تگاهوزرا و باالترین مقامات دس -2

  .عمومی بتواند در هر زمان با ایشان ارتباط برقرار نماید فرمایند که مسؤول روابط
عـات  گیرنده دستگاه ذیـربط شـرکت نمـوده و اطال    ترین شوراي تصمیم عمومی در شوراي معاونین یا عالی مسؤول روابط -3

  .دستگاه مربوط پیوسته در دسترس ایشان باشد
  .عمومی محول شود مسؤولیت سخنگوي دستگاه در صورت امکان به عهده مسؤول روابط -4
عمـومی   مراکـز افکارسـنجی بـا روابـط      عمومی و ظرافت و تخصصـی بـودن آن،   با توجه به اهمیت افکارسنجی در روابط -5

وزیـر   عمومی نخسـت  هاي دولتی و وابسته به دولت همکاري الزم را معمول دارند و در دراز مدت روابط ها و سازمان وزارتخانه
  .جهت ایجاد یک مرکز قوي افکارسنجی اقدام الزم را به عمل آورد

ه در مراکز آموزش مدیریت دولتی ایجاد و برگزار خواهـد شـد،   مدت ک هاي کوتاه  عمومی موظفند در دوره کارکنان روابط -6
  .شرکت نمایند

هـاي مناسـب در سـطوح     عمـومی و ایجـاد دوره   وزارت فرهنگ و آموزش عالی بـراي تهیـه کتـب درسـی رشـته روابـط       -7
هـاي   ا و سـازمان هـ  عمومی وزارتخانـه  دیپلم، لیسانس و تک درسی اقدام مقتصی را مبذول داشته و براي کارکنان روابط فوق

  .دولتی و وابسته به دولت سهمیه الزم تعیین خواهد نمود
دبیرخانه شوراي هماهنگی تبلیغات دولت موظف است نسبت به بازآموزي و رشد توان کادرهاي موجود از طریق انتشـار   -8

اجتمـاعی   -هاي سیاسی گاهیریزي اقدام نموده و به منظور افزایش آ مدت برنامه هاي کوتاه  نشریه آموزشی و تشکیل کالس
  .اي منتشر سازد ها بولتن ویژه عمومی وزارتخانه مسؤوالن روابط

  میرحسین موسوي
 نخست وزیر



 ابالغیه هیئت دولت

  06/04/1374:تاریخ 
  24312:شماره 

 
  جمهوري اسالمی ایران

  ریاست جمهوري
 بسمه تعالی

 کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسه هاي دولتی

خود جایگاه و خطوط کلی وظـائف روابـط عمـومی     23/03/1374عالی سیاستگذاري تبلیغات دولت در جلسه مورخ شوراي 
  .وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی را به شرح زیر تصویب کرد

  .این مصوبه که به تأیید ریاست محترم جمهوري رسیده است ، جهت اجرا ابالغ می شود
  .ارتخانه یا سازمان زیر نظر مستقیم باالترین مقام آن دستگاه اداره می شودواحد روابط عمومی هر وز. 1ماده 

در وزارتخانه ها و نیز سازمان هایی که توسط معاونان رییس جمهور اداره می شود مسوول روابط عمومی با رعایـت  . 2ماده  
  . مقررات، معاون یا مدیر کل دستگاه می باشد

معاونان شرکت می کند، شرکت او در سایر جلسات موکول بـه نظـر ریـیس دسـتگاه      مدیر روابط عمومی در شوراي. 3ماده 
  .است
برنامه ریزي و تهیه طر ح هاي تبلیغاتی ، با توجه به اهداف و وظائف وزارتخانـه یـا سـازمان و نیـز اجـراي آنهـا بـا        . 4ماده 

ت و فعالیت هاي دستگاه، آگاهی از افکار عمـومی  استفاده از کلیه رسانه ها و راه هاي دیگر تبلیغاتی ، به منظور عرضه نظریا
   و بهره گیري از مشاوران و متخصصان ارتباط جمعی ، از وظائف عمده روابط عمـومی هـر وزارتخانـه یـا سـازمان محسـوب       

  .می گردد
  .در صورت لزوم، روابط عمومی وزارتخانه یا سازمان به ایجاد واحد سمعی و بصري می پردازد: تبصره 

لت هزینه هاي مربوط به روابط عمومی را از هزینه هاي ضروري وزارتخانه هـا و سـازمان هـا تلقـی مـی کنـد و       دو. 5ماده 
در هزار بودجه پیشنهادي به سازمان برنامه و بودجـه را بـراي روابـط عمـومی محسـوب و در       5دستگاه ها موظفند حداقل 

  .ده ترتیبت منطقی آن رامنظور نماینا سازمان برنامه و بودجه بسازمان برنامه از آن دفاع کنند و هنگام مبادله موافقتنامه ب
  
  

  حسن حبیبی 
  معاون اول رییس جمهور 

  رییس شوراي عالی سیاستگزاري تبلیغات دولت
6/4/1374 

  



  "رسانی دستگاههاي اجرایی عمومی و اطالع  اختیارات روابط نامه نحوه فعالیت، وظایف و آیین"

  )همراه با آخرین اصالحات(

  

  وهیئت وزیران  27/4/1386هـ مورخ 37374ت/65354نامه شماره  تصویبع موضو

  26/1/1391مورخ  هـ45794ت/10240شماره آن به اصالحیه  
  

  : اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند  در -١ماده 

  اجرايياطالع رساني دستگاه هاي  مركز روابط عمومي و :عمومي روابط -الف 

  شوراي اطالع رساني دولت :شورا  -ب

  دولت رساني شوراي اطالع  رييس :رييس شورا -ج 

  

همكـاري بـا     ،جراي سياسـت هـاي اطـالع رسـاني دولـت     هاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان ا اهم فعاليت -٢ماده 
ها و اطالع رساني در خصـوص   ابهام پاسخگويي به ،هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخش هاي مختلف رسانه

ها ، ايجاد حسن رابطه بين كاركنـان   اتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتهاي تبليغ تهيه و اجراي طرح  اه،آن دستگ
مـديريت پايگـاه هـاي      و مسئوالن دستگاه مربوط از طريق برگزاي جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دسـتگاه ، 

  .اني الكترونيك دستگاه و افكار سنجي عمومي و دستگاهي است اطالع رس

اجرايي در وزارت خانه ها و معاونت هاي رئيس جمهور به مركز  سطح سازماني روابط عمومي هاي دستگاه هاي -١تبصره
  عمومي و  بطدر ساختار سازماني مراكز روا. اصالح مي گردد" رساني عمومي و اطالع مركز روابط" ارتقا و عنوان آنها به

رئيس مركز، مدير مي باشد و هر مركز  اطالع رساني وزارت خانه ها و معاونت هاي رئيس جمهور، اولين سطح پايين تر از
  .حداكثر مي تواند سه اداره داشته باشد

رايي روابط عمومي و اطالع رساني دستگاه هاي اج مصوبات شوراي اطالع رساني دولت پس از ابالغ به مراكز -٢تبصره 
  .الزم االجراء است

هاي اجرايي موظفند جـذب ظرفيـت سـازماني مصـوب      به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي ، دستگاه -٣تبصره 
روابط عمومي را از سهيمه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابـط عمـومي و   

هاي حـوزه   تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پسترشته هاي مرتبط و يا دارندگان 
  . روابط عمومي اقدام نمايند 



قـانون برنامـه چهـارم توسـعه     ) ١٦٠(هاي اجرايـي مشـمول مـاده     ، تبليغاتي و اطالع رساني دستگاه امور ارتباطي  -٣ماده 
هاي اجراي دولت  ـ بايد تابع خط مشي ها و سياست  ١٣٨٣ايران ـ مصوب   ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمياقتصادي

  .باشد 

رئيس شوراي اطالع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بـر اجـراي صـحيح سياسـت هـاي       -١تبصره 
مناسـب مفـاد ايـن    تبليغاتي و اطالع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجـراي  

  . ها و موسسات ذي صالح غير دولتي فراهم سازد  آيين نامه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي و آموزشي و انجمن

   اطـالع رسـاني   شـوراي  زي كشور موظف است هزينـه هـاي آموزشـي و همـاهنگي    يسازمان مديريت و برنامه ر -٢تبصره 
        هاي نهـاد رياسـت جمهـوري منظـور و در اختيـار دبيرخانـه شـوراي         رديف ولت را در رديف مستقل در بودجه ساالنه ذيلد

  . اطالع رساني دولت قرار دهد 

اختيارات هيات وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطالع رسـاني و امـور تبليغـاتي بـه كـار گروهـي        -٣تبصره 
مالك . قي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد مركب از وزراء دادگستري ، فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاون حقو

تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كار گروه ياد شـده مـي باشـد و مصـوبات آن در صـورت      
  . باشد آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور مي) ١٩(تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده 

داخت هر گونه وجـه ديگـري ممنـوع    اين آيين نامه مجاز و پر) ٣(رفاً در چارچوب ماده پرداخت هر نوع وجه ص -٤تبصره 
هاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفنـد نظـارت الزم    ذيحسابان وزارتخانه ها وسازمان .است

  . را اعمال و موارد خالف را گزارش نمايند 

  

و معاونت هاي رئـيس جمهـور پـس از تاييـد رئـيس شـورا        اطالع رساني وزارتخانه ها عمومي و رئيس مركز روابط -٤ماده 
   روسـاي مراكـز روابـط عمـومي و    . منصوب و مستقيما زير نظر وي فعاليـت مـي نمايـد    توسط وزير يا معاون رئيس جمهور

  .خود هستند درساني مكلف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطالع رساني دولت و ارائه گزارش عملكر اطالع

هاي قابل انتشار و ارتباطات تمـام   هاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليت دستگاه -١تبصره 
. رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پـذيرد   هاي اطالع هاي دستگاه از جمله پايگاه بخش

  . دستگاه به تصويب شوراي اطالع رساني دولت خواهد رسيد  موارد استثناء به پيشنهاد

عالي ترين مقام دستگاه مربوط ، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئوالن ارشد دستگاه مربـوط بـا اولويـت مـدير      -٢تبصره 
دسـتگاه  مواضع رسمي دستگاه از سـوي سـخنگوي آن   . اين ماده انتخاب خواهد نمود ) ١(روابط عمومي و با رعايت تبصره 

  . اعالم خواهد شد 

  



شـوراي    ،ر اطالع رساني و ايجاد وحدت رويهبه منظور ايجاد انسجام ، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امو -٥ماده 
هاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاه هـا و معـاون مطبوعـاتي وزارت     هماهنگي روابط عمومي دستگاه

  . مي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد فرهنگ و ارشاد اسال

ها به رياست استاندار و در غيـاب وي معـاون سياسـي و امنيتـي      شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استان –تبصره 
و  استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و بـا شـركت كليـه مسـئوالن روابـط عمـومي دسـتگاه هـاي اسـتاني         

  . فرمانداري ها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطالع رساني دستگاه هاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت

  

ـ     ١٣٧٠قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصـوب   ) ١(ماده ) ٢(به استثناي مقامات موضوع تبصره  -٦ماده 
           مسـئولين و كاركنـان دسـتگاه و انتشـار هـر گونـه خبـر بايـد از طريـق          انجام هـر گونـه مصـاحبه توسـط      ،و همطراز آنها

  . روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياست هاي كلي اطالع رساني دولت صورت پذيرد 

  

هـاي قـانوني بـه خصـوص سـازمان صـدا و        روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمـامي رسـانه   -٧ماده 
ي اسالمي ايران ، خبرگزاري جمهوري اسالمي و موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياست هـاي   سيماي جمهور

موضوع تصويب نامه شـماره   ايراني ،) هاي سايت( هاي اطالع رساني  مربوط ابالغي موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه
  . مي هستند از سوي فرهنگ و ارشاد اسال ٥/٩/٨٥هـ مورخ  ٣٥٧٤١ت /١٠٩٠٦٠

  

خـود را   اطالعـاتي و انتشـاراتي سـال بعـد      هـاي ارتبـاطي،   هر سال برنامه ماه ديروابط عمومي ها حداكثر تا اول  -٨ماده 
  .رساني دولت تنظيم خواهند نمود  براساس برنامه ساالنه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطالع

  

      هـاي  فند حداقل دو در هزار بودجـه جـاري سـتادي و اسـتاني خـود را بـه تفكيـك بـراي فعاليـت         ها موظ دستگاه -٩ماده 
روابط عمومي و اطالع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يـا اسـتان آن   

  . ابط عمومي ها قرار دهند ه منظور كنند و در اختيار روارا به عنوان هزينه هاي ضروري دستگ

  

لغـو   ٢٨/١٢/٥٣مورخ  ٨١٥٥٢ها و بخشنامه هاي مغاير از جمله تصويب نامه شماره  كليه آيين نامه ، دستورالعمل -١٠ماده 
  .مي گردد

  

عمـومي اسـتانداريها بـه     به منظور افزايش ظرفيت هاي اطالع رساني هدفمند درمجموعه استانها، ادارات روابـط  ـ ١١ماده 
 .ره كل ارتقا مي يابدادا


