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مقدمه
پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از عمر با برکت المصطفی  ،اکنون قدم به دوران شکوفایی نهااد و
شاهد نشانههایی از رشد و بالندگی آن هستیم .با توجه به این تحوالت و پیشارفت هاا ششامریر در
عرصه ها مختلف الزم است بهر بردار مفید و سازند از تمامی توانمند ها ،ظرفیت هاا ،امکاناات و
محصوالت در راستا اهداف و آرمانها المصطفی

انجام گیرد .برقرار  ،توسعه و تعمیق ارتباطات

با مراکز و محافل علمی ،پژوهشی ،سیاسی و حکومتی داخل و خارج کشور یکی از نیازها و لاوازم ،در
مسیر گسترش و پیشرفت می باشد .طبیعی است این تعاامتت و ارتباطاات تاو م باا حضاور فعااد در
نمایشرا ها داخل و خارج از کشور میباشد که سیاستگذار  ،تصمیمگیر و اعماد شیو صحیح و
مناسب در امر نمایشرا را طلب میکند.
بر همین اساس و با توجه به اهداف و سیاستهاا المصاطفی

در زمیناه حضاور در نمایشارا هاا

کمیتها تحت عنوان «کمیته نمایشرا ها داخلی و خارجی » را انداز و آییننامه آن تدوین گردید.
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فصلاول:كليات
ماده )1تعاریف
 .1كميتهنمايشگاه :جمعی است مرکب از مسا والن بخا هاا ییاربا المصاطفی

کاه کاار

سیاستگذار  ،برنامهریز  ،هماهنری و نظارت بر امر حضور در نمایشارا هاا را بار عهاد
دارند.
 .2نمايشگاه :محلی برا نمای

عمومی آثار و دستاوردها المصطفی(ص) است که مورد بازدید

مخاطبان قرار میگیرد
ماده )2اهداف کمیته
 .1ساماندهی و هدفمندساز حضور المصطفی در نمایشرا ها داخلی و خاارجی در راساتا
اهداف المصطفی

؛

 .2هماهنری بین واحدها و انسجامبخشی به کار جمعی و تشکیتتی در امر نمایشرا ها؛
 .3برنامه ریز جهت بهر بردار بهینه از نمایشرا ها داخلای و خاارجی در راساتا اهاداف
المصطفی .
ماده )3اصود و سیاستها
 .1پایبند به ارزشها انقتب استمی ،مبانی نظام و ارشادات مقام معظم رهبر (مدظلهالعالی)؛
 .2رعایت مصالح و منافع المصطفی

و توجه به اصود امنیتی

 .3رعایت شئونات و اصود دیپلماتیک با توجه به اقتضائات فضا علمی و حوز ا ؛
 .4تعامل سازند با مراکز ،م سسات و شخصیتها؛
 .5فرهنگساز در راستا صیانت از شأن و منزلت المصطفی

و طتب آن.

ماده  )4ترکیب اعضا کمیته
 .1معاون ارتباطات و بینالملل؛
 .2معاون پژ وه

یا نمایند تام االختیار و در سطح مدیران میانی؛

 .3مدیر کل دفتر ریاست؛
 .4مدیر کل روابا عمومی و بینالملل؛
 .5کارشناس مسئود نمایشرا ها و تبلیغات
 .6مدیران کل منطقها به تناسب موقعیت جغرافیایی؛
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تبصره :در مواردی که موضوع نمایشگاه مرتبط به سایر معاونت ها و بخش ها باشد ،نماینده آن بخشش
با حق رأی در جلسه حضور خواهد داشت.
ماده  )5وظایف کمیته
 .1سیاسترذار و برنامه ریز در خصوص نمایشرا ها داخلی و خارجی
 .2بررسی و تصویب حضور ،مشارکت و بازدید از نمایشرا ها داخلی و خارجی شامل:
 تصویب جدود نمایشرا ها داخلی و خارجی؛
 هماهنری حضور در نمایشرا با مدیر واحد المصطفی

در کشور محل برگزار ؛

 تعیین و تطبیق متکها و طبقهبند نمایشرا ها داخلی و خارجی؛
 تصمیمگیر نسبت به شئون مختلف از جمله سطح نمایشرا و...؛
 تعیین شرکتکنندگان در نمایشرا ها داخلی و خارجی از المصطفی ؛
 تصمیمگیر نسبت به پوش

خبر نمایشرا ها داخلی و خارجی؛

 .3بررسی و تصویب اهداف خاص نمایشرا با استفاد از نظرات کارشناسی بخ ها مختلف؛
 .4هماهنری و تقسیم کار بین واحدها مختلف و تسریع در پیریر امور؛
 .5ارزیابی نمایشرا ها و ارائه راهکارها الزم؛
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فصلدوم:مقرراتداخلی
ماده )6بخ

ها مختلف سازمان مرکز و واحدها المصاطفی

در داخال و خاارج کشاور مای

بایست با هماهنری و کسب مجوز از کمیته نمایشرا ها اقدام به فعالیت و حضور در نمایشارا هاا
داخلی و خارجی نمایند.
ماده)7واحدهای المصطفي

ميبایست طرح و برنامه خود را با موضوع حضور در نمایشگاه ،یک

ماه قبل از حضور در نمایشگاه ها ،جهت بررسيهای کارشناسي به دبيرخانه کميته نمایشگاه ها ارسال
نمایند.
ماده )8اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل در حكم دبيرخانه کميته بوده و پس از بررسيهای
کارشناسي ،نتيجه را جهت تصميم گيری نهایي به کميته ارجاع ميدهد.
ماده  )9مصوبات کميته نمایشگاه ها در خصوص اعزام افراد به خارج از کشور جهت ابالغ تقدیم
ریاست المصطفي ميگردد.
تبصره:1در موارد با درجه اهميت بسيار زی اد و حساسيت ویژه و فوریت زماني ،با درخواست رسمي
هر یک از واحدهای المصطفي

و موافقت رئيس کميته ،موارد به صورت استثنایي مستقيماً در کميته

مطرح ميشود.
تبصره  :2در موارد اضطراری و ضيق وقت ،کميتهای فرعي مرکب از معاون ارتباطات و بينالملل،
مدیرکل روابط عمومي و امور بين الملل ،مدیرکل دفتر ریاست تشكيل و نسبت به موضوع تصميمگيری
مينمایند.
ماده  )01ریاست کمیته به عهد معاون ارتباطات و بینالملل باود و در يیااب و باه عهاد مشدیرکل
روابط عمومي و امور بين الملل خواهد بود .دبیر کمیته کارشناس مسئود نمایشرا ها میباشد.
ماده  )00وظایف و اختیارات رئیس کمیته
 .1ریاست و اداره جلسات؛
 .2اعالم کفایت مذاکرات؛
 .3تعيين دستور جلسات؛
 .4نظارت بر حسن اجرای مقررات و مصوبات کميته؛
 .5نظارت بر فعاليتها و عملكرد دبيرخانه کميته؛
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 .6ارائه گزارش ساالنه از فعالیت ها کمیته همرا با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن باه رئایس
المصطفی .
 .7ابتغ مصوبات کمیته به بخ

ها ییربا با رونوشت جهت ریاست المصطفی

ماده  )02وظایف و اختیارات دبیر کمیته
 .1دعوت از اعضای کميته.
 .2تعيين یا تغيير دستور جلسات با هماهنگي رئيس کميته؛
 .3تعيين زمان و محل تشكيل جلسات با هماهنگي رئيس؛
 .4پيگيری و هماهنگي اجرای مصوبات کميته؛
 .5اخذ گزارشهای الزم و نتایج اجرای مصوبات کميته؛
 .6ارایه گزارشهای ساالنه و موردی از فعاليتهای دبيرخانه به کميته؛
 .7تدوین و تنظيم مصوبات کميته جهت ابالغ رئيس کميته به بخش های مربوط؛
 .8دعوت از افراد غير عضو به تناسب موضوع و با هماهنگي رئيس کميته؛
 .9تهیه و ارائه مستندات و اطتعات مربوط به دستورجلسه به اعضا قبل از برگزار جلسه؛
 .11تهیه و ارساد صورتجلسات و مصوبات برا اعضا؛
 .11تهیه و تدوین دستورالعملها مورد نیاز و ارائه به کمیته جهت تصویب؛
 .12طراحی بانک اطتعات کمیته و نظام گزارشدهی؛
 .13دریافت درخواست نمایشرا ها داخلی و خارجی از سو نهادهاا ،مراکاز بیرونای و یاا
بخ ها المصطفی

و ارائه آن به رئیس کمیته؛

ماده  )03جلسات کميته با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي یابد و کليه تصميمات با رأی موافق
بيش از نصف کل اعضای حاضر به تصویب ميرسد.
تبصره:در هر جلسه حضور رئيس یا نایب رئيس و دبير کميته الزامي است.
ماده  )04جلسات کميته با صالحدید رئيس کميته ،به حسب نياز و با اعالم قبلي تشكيل ميگردد.

این آییننامه مشتمل بر 14ماد و  4تبصر باود و در تااری  93/2/3باه تصاویب شاورا مادیران
ارتباطات و بین الملل رسید و در تاری  .................توسا رئیس المصطفی
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ابتغ شد است.

دستورالعملهایداخلی:
الف)وظايفواختياراتواحدهایمرتبطباامرنمايشگاه
ماده )1وظایف و اختیارات دفتر ریاست
 .1پیریر و تسریع در ابتغ مصوبات کمیته
ماده )2وظایف و اختیارات ادار کل روابا عمومی و بینالملل
 .1پیشنهاد برنامه و جدود زمانبند  6ماهه نمایشرا ها داخلی و خارجی؛
 .2پیشنهاد اعزا هیات اعزامی جهت تصویب به کمیته؛
 .3ارایه طرح و پیشنهاد دربار پوش

خبر نمایشرا هاا و برقارار ارتبااط و همااهنری باا

رسانهها خبر ؛
 .4هدایت ،هماهنری و نظارت بر فعالیت هیات اعزامی در جریان برگزار نمایشرا ؛
 .5تهیه و ارساد اخبار نمایشرا به مطبوعات ،رسانهها و...؛
ماده )3وظایف و اختیارات ادارات کل منطقها
 .1اخذ نظر مدیر یا نمایند المصطفی

در کشور محل برگزار نمایشرا ؛

 .2پیشنهاد برنامه نمایشرا ها داخلی و خارجی
 تهیه اهداف نمایشرا در کشور برگزار کنند نمایشرا ؛
 بررسی سطح نمایشرا .
 .3تهیه مشخصات نمایشرا ها خارجی ،اطتعات و سوابق و موضعگیر ها کشور و ارائاه
به دبیر کمیته؛
 .4کارشناسی پیشنهادها واصله به کمیته در خصوص نمایشرا ها خارجی؛
 .5هماهنری جهت حضور هیات اعزامی المصطفی

در کشور مقصد پس از تصویب کمیته؛

 .6جمعآور بازتابها ،ثمرات و تبعات نمایشرا ؛
 .7هماهنری با متناظرین مربوطه در وزارت امورخارجه.
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