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آیین
مشابه

هادُ -١
الف .جلَگیزی اس تکار گزفتي ػالئنً ،شاًِّا ٍ تصاٍیزی کِ تا فزٌّگ اسالهی –ایزاًی در تؼارض است ٍ تز
فزٌّگ ػوَهی تاثیز هٌفی دارد.
ب .حفظ ًوًَِ ػالهت ٍ تصاٍیزی کِ تِ صَرتّای هختلف اًتشار هییاتذ ٍ در هؼزض فزٍش ٍ استفادُ ػوَم
لزار هیگیزد ٍ یا اس عزیك جزایذ ٍ رساًِّا تثلیغ هیشَد
ج .تؼیییي هشخصات ّز گًَِ عزح ٍ تصَیز لاتل اًتشار
د .حفظ حمَق عزاحاى ،گزافیک ٍ ًماشاى تا تَجِ تِ لاًَى حوایت اس حمَق هَلفاى ٍ هصٌفاى ٍ ٌّزهٌذاى
ُ .تشَیك تِ استفادُ اس ًمَش هلْن اس ٌّز ایزاًی ٍ اسالهی در کاالّا.
هادُ  -٢عزحّا ٍ ًمَش اػن اس ًوادّا ،خغَط ٍ تصاٍیز ٍ یا عزحّای تزکیثی تایذ هزٍج ٌّز ارسشّای اسالهی
ٍ هلی ٍ تزغیة ًَآٍری تاشذ ،استفادُ اس عزحّا ٍ ًمَش ٍ تصاٍیز رٍی الثسِ ٍ لَاسم التحزیز ٍ کاالّای هشاتِ
دیگز کِ هغایز تا ضَاتظ ایي آییيًاهِ ًثاشذ تالهاًغ است.
هادُ  -٣عزح ٍ ًمشی کِ آشکارا ٍ غیز اشکار دارای ًکات ٍ پیامّای ًظیز هَارد سیز تاشذ هوٌَع است:
الف .اّاًت تِ ادیاى رسوی کشَر ٍ کتة آسواًی ٍ همذسات هذّثی.
ب .تثلیغ ّز گًَِ هزام ،هسلک ٍ فزلِای کِ هَجة لَاًیي کشَر غیز لاًًَی هیتاشذ ٍ یا تِ صَرت جزیاىّای
فکزی هٌحزف هغزح تاشذ.
ج .تصاٍیز ،کلوات ٍ هَضَػات هغایز تا فزٌّگ ػوَهی جاهؼِ اسالهی ایزاى.
دً .مَش ٍ تصاٍیز هغایز تا اصَل فزٌّک ػوَهی ٍ تَهی ٍ یا فزٌّگ اسالهی –ایزاًی.
تثصزُ :شاخصّا ٍ ًحَُ تشخیص ٍ تؼییي جزیاىّای فکزی هٌحزف(تٌذ ب) ٍ تؼییي اصَل فزٌّگ ػوَهی
تَهی ٍ اسالهی – ایزاًی(تٌذ د) در اییيًاهِ اجزایی هشخص هیشَد.

هادُ  – ٤تَلیذ کٌٌذگاى ٍ ٍارد کٌٌذگاى کاالّای هصزفی فَق الذکز هلشم تِ رػایت ضَاتظ ٍ هؼیارّای هصَب
شَرای ًظارت تزػالئن ٍ ًشاًِّا ٍ تصاٍیز رٍی ا لثسِ ٍ ّ ...ستٌذ.
هادُ  – ٥صذٍر هجَس تزای کاًَىّای هشاٍرُ ٌّزی تِ هٌظَر ارائِ هشاٍرُ تِ تَلیذ کٌٌذگاى ٍ ًظارت تزکار ایي
کاًَىّای تِ ػْذُ هؼاًٍت اهَر ٌّزی است.
هادُ  .٦شَرای ًظارت تزػالئنً ،شاًِّا ٍ تصاٍیز رٍی الثسِ ٍ  ...در هؼاًٍت اهَر ٌّزی ٍسارت فزٌّگ ٍ ارشاد
اسالهی تشکیل ٍ اػضای آى تِ شزح سیز است:
الف .هؼاٍى اهَر ٌّزی(رییس شَرا)
ب .هذیز کل هزکش ٌّزّای تجسوی
جً .وایٌذُ ساسهاى هیزاث فزٌّگی
دً .وایٌذُ اًجوي آثار ٍ هفاخز فزٌّگی
ًُ .وایٌذُ ٍسارت اعالػات
ٍ .دٍ ًفز اس کارشٌاساى تزجستِ ٌّزّای تجسوی تِ پیشٌْاد هؼاٍى اهَر ٌّزی ٍ تصَیة شَرای فزٌّگ
ػوَهی.
س .یک ًفز صاحة ًظز در هسائل فزٌّگی  ،تاریخی ٍ دیٌی اس ساسهاى تثلیغات اسالهی ٍ تا تصَیة شَرای
فزٌّگ ػوَهی.
ح .یک ًفز صاحة ًظز در هسائل تزتیتی اس ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش تا تصَیة شَرای فزٌّگ ػوَهی.
ط .کارشٌاس حمَلی ٍسارت فزٌّگ ٍ ارشاد اسالهی تِ پیشٌْاد هؼاًٍت حمَلی
یً .وایٌذُ ٍسارت تاسرگاًی
تثصزُ یک :هؼاًٍت اهَر ٌّزی هیتَاًذ دتیزخاًِّای هشَرتی در استاىّای کِ تَاًایی اًجام ایي کار را دارًذ
تشکیل دّذّ .وچٌیي تؼییي هیشاى ٍ ًحَُ هشارکت استاىّا در چْارچَب ًظارت تز ػْذُ هؼاًٍت اهَر ٌّزی
است.

تثصزُ دٍ :تصویوات شَرای ًظارت تا تاییذ اکثزیت اػضا هؼتثز خَاّذ تَد

