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 دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان
 

 دبیرخانه شوراي عالی جوانان
 
 
 

 
 6/5/1371مورخ  287شوراي عالی انقالب  فرهنگی در جلسه     

مواردي از . اساسنامه شوراي عالی جوانان را تصویب نمود
جوانان، در جلسات  اساسنامه، بویژه اعضاي جدید شوراي عالی

. بعدي شوراي عالی انقالب فرهنگی اصالح و تکمیل شده است
 .باشد متن زیر شامل آخرین اصالحات می

 
  تشکیل شوراي عالی جوانان لزوم )1ماده 

ویژه با توجه  نظر به اهمیت و ضرورت اهتمام به امور جوانان به
ده جوانان به میانگین سنی پایین جامعه انقالبی ایران و نقش ارزن

فعال و امیدوار، پرنشاط و شاداب، خالق و مبتکر در جهت ارتقاي 
مادي و معنوي کشور و نسبتی که سرنوشت نسل با سرنوشت 

ها و مقتضیاتی از قبیل  جامعه دارد و همچنین با عنایت به ویژگی
جویی و عشق به  طلبی و هویت نوگرایی، آرمانخواهی، تشخص
م استداللی و عقلی، استقالل طلبی و زیبایی در عین تمایل به فه

ورود جدي به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی براي پذیرش 
مسوولیت و میل به آن، نیاز به ابراز شخصیت، عالقه به تفریح و 
نشاط و کنجکاوي بیشتر در امور، غلیان احساسات و فوران 
نیروهاي متراکم روحی و جسمی که معموالً ظهور، غلبه و تشدید 

اهداف  سنین نوجوانی و جوانی است، شوراي عالی جوانان با آن در
 .شود و وظایف ذیل تشکیل می

 
 اهداف) 2ماده 

رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان براساس اصول،  .1
 .ي انقالب اسالمیها آرماناهداف و 

تأمین نیازهاي فکري و اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و  .2
 .جوانانهدایت عواطف و احساسات 

هاي مختلف  هاي مشارکت جوانان در عرصه فراهم کردن زمینه .3
 1.کشوررهنگی، سیاسی، اقتصادي و مدیریتی اجتماعی، ف

حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان در جهت عظمت و  .4
 . سربلندي ایران اسالمی

 
 وظایف) 3ماده 

 وانانج هایی که در امور بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان .1
هایی که وظایف  دستگاه  در  هماهنگی ایجاد نیز  و  دارند مسوولیت

 . شود آنها به نحوي با مسایل جوانان مربوط می
کردن جوانان با حقایق و  هاي بهتر آشنا مطالعه و تدوین شیوه .2

ها و  معارف و تاریخ و تمدن اسالمی و ایرانی با همکاري دستگاه
 . صالح افراد ذي

فراهم آوردن زمینۀ داوري صحیح و منطقی نسل  کمک به .3
و  جوان نسبت به تمدن و فرهنگ غرب و تفکیک جنبه مثبت 

منفی آن از یکدیگر و شناخت روحیه انحصارطلبی و ماهیت 
 .استکبار

پشتیبانی از تحقیقات در مورد خصوصیات روحی، اخالقی،  .4
در گیري از آنها  فکري و عاطفی جوانان و اهتمام در بهره

هاي جوانان و کمک به تربیت نیروي متخصص براي این  برنامه
 .منظور

هاي متعالی براي زندگی انسان و به خصوص  معرفی شخصیت .5
 . نسل جوان

هاي  سازي مناسب براي ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه زمینه .6
 . هاي ناروا و عوامل برخوردهاي تحقیرکننده جوانان مبارزه با سنت

ها و مراکز اجتماعی و  اعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونمس .7
هاي فرهنگی، هنري،  فعالیت خالق جوانان و حمایت از خالقیت

 .علمی و ورزشی براي جوانان

                                                
، به صورت فوق اصالح 2ماده  3عالی انقالب فرهنگی بند شوراي  424به موجب مصوبه جلسه  .1

 .شده است



                                                                                                                 
هاي مناسب براي اشتغال و ازدواج  مطالعه و بررسی زمینه .8

 . اي  جوانان و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهاي مشاوره
هاي شوراي عالی جوانان، تعیین نوع و وظایف  نامه تصویب آئین .9

 .ها و تعیین وظایف دبیر و دبیرخانه  کمیسیون
  هاي مربوط به امور فرهنگی، مشی ها و خط تعیین اهداف، سیاست .10

 .کارهاي مناسب  اجتماعی و اقتصادي جوانان و تدوین راه
امور هاي مرتبط با  هاي دستگاه ایجاد هماهنگی بین برنامه .11

 . 1جوانان
 اعضاي شوراي عالی جوانان) 4ماده 

ایشان   در غیاب(جمهور   رئیس  ریاست به   جوانان عالی   شوراي
  :عبارتند از  آن  اعضاي و  شود  می تشکیل ) جمهور رئیس  اول  معاون 

 .شود دبیر شورا که توسط رئیس شورا انتخاب می  .1
 وزیر آموزش و پرورش .2
 آوري وزیر علوم، تحقیقات و فن .3
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  .4
 وزیر کار و امور اجتماعی  .5
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .6
 وزیر کشور .7
 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاون برنامه .8
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی .9

 2س بنیاد شهید و امور ایثارگرانمعاون رئیس جمهور و رئی .10
 رئیس سازمان صدا و سیما .11
 3رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  .12
 4رئیس سازمان تبلیغات اسالمی .13

                                                
به صورت  3از ماده  11و  10شوراي عالی انقالب فرهنگی، بندهاي  424به موجب مصوبه جلسه . 2

 .فوق اصالح شده است
با پیشنهاد عضویت بنیاد شهید و امور ایثارگران در  546شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه  .4

 .ي عالی جوانان موافقت کردشورا
شوراي عالی انقالب فرهنگی با عضویت رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  465به موجب مصوبه جلسه . 5

 . در شوراي عالی جوانان، موافقت شد
ـات اسـالمی و     296به موجب مصوبه جلسه  .6 شوراي عالی انقالب فرهنگی،  رئیس سـازمان تبلیغ

 .عضویت شوراي عالی جوانان درآمدندفرمانده نیروي مقاومت بسیج به 

 5رئیس جهاد دانشگاهی .14
 فرمانده نیروي مقاومت بسیج .15
  6رئیس جمعیت هالل احمر .16
 مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده .17
 7قضائیه  نماینده قوة .18
نظر و متعهد به انتخاب  ـ چهار نفر از زنان و مردان صاحب19ـ22

 شوراي عالی انقالب فرهنگی
این افراد به مدت سه سال با حکم رئیس جمهور منصوب و ) تبصره

  8 .انتخاب مجدد آنان بالمانع است
 

 دبیرخانه شورا )5ماده 
قانون برنامه سوم  157نامه اجرایی ماده  براساس بند چ آیین

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
اداره امور دبیرخانه شوراي عالی جوانان به عهده سازمان ملی «

 ».باشد جوانان می
 

 هاي شورا  کمیسیون) 6ماده 
ها و  شوراي عالی جوانان بنا به اقتضا و تناسب ضرورت

ریزي مسایل جوانان اقدام به  نامهها و به منظور طراحی و بر اولویت
که زیرنظر دبیرخانه  نماید  می 9هاي تخصصی تشکیل کمیسیون
  .اداره خواهند شد

 

                                                
ریزي  شوراي عالی انقالب فرهنگی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه 424به موجب مصوبه جلسه  .7

 . و رئیس جهاد دانشگاهی به جمع اعضاي شوراي عالی جوانان پیوستند
احمر  شوراي عالی انقالب فرهنگی با عضویت رئیس جمعیت هالل 465به موجب مصوبه جلسه .  8

 .در شوراي عالی جوانان، موافقت شد
قضـائیه در    شوراي عالی انقالب فرهنگی با عضـویت نماینـده قـوة    565به موجب مصوبه جلسه . 9

بر اساس حکم رییس قوة قضاییه، وزیردادگستري به عنوان نمایندة  .شوراي عالی جوانان موافقت شد
 .آن قوه در شوراي عالی جوانان تعیین شد

منقضی و تا این تاریخ، شوراي عالی انقـالب فرهنگـی    26/2/88م اعضاي حقیقی در تاریخ احکا. 10
 . اعضاي جدید را معرفی نکرده است

مقرر شـد   6/2/86مصوبات جلسه بیست و هشتم شوراي عالی جوانان مورخ ) 3(به استناد بند  .11
 .شکیل گرددهاي تخصصی موردنیاز ذیل ستاد ملی ساماندهی امور جوانان ت کمیسیون

 تصویب) 7ماده 
باشد در مورخ  تبصره می 1ماده و  7این اساسنامه که داراي 

 .به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی رسید 6/5/1371
 


