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 باسمه تعالي

 

  مقدمه

 

 

به منظور ارتقای سطح علمي و عملي  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  رسانه های دیجیتال وری اطالعات وامركز توسعه فن

 .راهنما زده استفرهنگي دیجیتال دست به تهیه این  واحدهایمتقاضیان محترم تا سیس 

امید است با مطالعه و به كار گیری مفاد آن  ، عالوه بر نهادینه شدن مقررات در حوزه رسانه های دیجیتال ، بستر سازی های 

 .شور شاهد باشیمكالزم جهت  كار آفریني  ،  تولید ات فاخر و شكوفایي صنعت نرم افزاری را در 
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 هاي فرهنگي ديجيتال ها و فعاليت و توسعه رسانه آيين نامه ساماندهي:  بخش اول

 هیأت محترم وزیران 3/8/1381هـ مورخ  41244ت /112412تصویب نامه شماره 

 

 :روندکار مینامه در معانی مشروح مربوط بهآیین نیدر ااصطالحات مندرج : تعاریف -1ماده 

 .و قالب هر شكلها در آن مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از: محتوا -الف

ظهور و یا ایجاد آن ، گرفتن طریقه یا روشی که در بیان بدون در نظر ،آید هنر و یا ابتكار پدید می ،دانش چه از راهآن: اثر -ب

 .است کار رفتههب
 .قالبو  هر شكلها در هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن: محتوای فرهنگي -پ

 لوح رینظگردد، ی آن ذخیره میبر روتبادل یا عرضه بدون استفاده از شبكه،  به منظورابزاری که داده : حامـل دیجیتال -ت

 .فشرده

های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر ی نسخهبر روداده  آن جهینتفرآیندی که در : تكثیر حامل دیجیتال -ث

 .ی حامل دیجیتالبر رواده و یا نسخه برداری از داده تولید حامل دیجیتال حاوی د

 بر حاملنشر  دو گونهکـه بـه  هـای دیجیتـال،داده در معرض عرضـه از طریق رسـانه قرار دادن: نشـر دیجیـتال -ج

 .گردددیجیتال و نشر برخط تقسیم می

 .نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال: دیجیتال بر حاملنشر  -چ

 .نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط: خطنشر بر -ح

شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا بر طبق قوانین مربوط اجازه : ناشر دیجیتال -خ

 .اشتغال به نشر دیجیتال دارد

افزارهای  جرا توسط نرمای و محتوای دیجیتال قابل امجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه: افزاریبسته نرم -د

 .موجود در آن بسته

که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال  افزاریبسته نرم: ایافزاری رسانه بسته نرم -ذ

 .های دیجیتالها و سرگرمیها، بازیایگیـرد، از قبیـل چنـدرسانهموجود در آن بسته مورد استفاده قرار می

ای و محتوای افزاری رسانهافزاری که برای پدیـدآوردن و ویـرایش بـسته نرمبسته نرم: پردازافزاری رسانه نرم بسته -ر

 .گیردفرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می

مخاطب  هزار کمحتوای دیجیتال در معرض دسترس عمـوم یا بیش از ی قرار دادنکه امكان  هر سامانه: رسانه برخط -ز

های مبتنی بر فناوری بلوتوث، های محلی، شبكهمشخص یا نا مشخص از طریق بستر شبكه نظیر شبكه گسترده جهانی، شبكه

 .آوردهای تلفن ثابت و همراه را فراهم میشبكه

در یتال رسانه برخط که صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی متـصدی آن را معرفی و محتوای دیج: رسانه برخط اختصاصي -س

 .دهد یقرار ماطالعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصوالت شـخص یاد شده را در معرض دسترس  قلمرو

 بستر شبكههای حاوی محتوای دیجیتال از طریق ای که امكان ارسال پیامرسانه برخط مبتنی بر سامانه: دهرسانه پیام -ش

های ارسال انبوه آورد، از قبیل سامانهخص یا نامشخص را فراهم میمخاطب مش هزار کارتباطی و مخابراتی برای بیش از ی

 «بلوتوث»با فناوری  ی ارسال پیامها سامانهپیامک و 
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 کمحتـوای دیجیتـال در معـرض دسترسـی عمـوم یـا بـیش از ی قرار دادنرسانه برخطی که بـستر : كاربر محور رسانه -ص

 .آوردهای مجازی را برای کاربران فراهم و شبكه ها گروهتـشكیل مخاطـب مـشخص و همچنـین تعامـل و  هزار

افزارهای مورد لزوم، امكان  کارگیری سخت افزار و نـصب نرماماکن عمومی که با به: مركز بازی و سرگرمي دیجیتال -ض

 .ندآورکنندگان فراهم میای بـازی و سـرگرمی را برای مراجعهافزاری رسـانهی نرمها بستهکاربری 

 :های زیررسـانه مبتنی بـر فـناوری نـوین اطالعـات و ارتباطـات، شـامل گونه: رسـانه دیـجیتال -ط

 .ایافزاری رسانه بسته نرم -1

 .حامل دیجیتال حاوی داده -9

 .رسـانه برخط -1

 :های زیرفعالیـت فـرهنگی مبتنی بر فـناوری نـوین اطالعات و ارتباطات، شامل گونه: فعالیت فرهنگي دیجیـتال -ظ

 .تصدی رسانه برخط -1

 .افزاری رسانه پرداز نرم ای و بـستهافزاری رسـانه پدیدآوردن، تهیـه کـردن و عرضه بـسته نرم -9

 .تكثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع یا برای عرضـه توسـط تكثیر کننده -1

 .نشر دیجیتال -1

 .تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال -5

رسانه برخط، سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش  هر شكلاد، توسعه، پشتیبانی و اداره تصدی ایج -1

 .متصدیان مربوط

 .ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطالعات و ارتباطات -1

شخص حقوقی و یا تشكیالت تحت هر شكل و عنوان از قبیل هر سامانه، مكان کـسب و کار، : واحد فرهنگي دیجیتال -ع

سایت، پایگاه اطالع رسانی و رسـانه برخط که گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبكه، وب

 .گیردفرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می فعالیت فرهنگی دیجیـتال انجام داده یا برای فعالیت

 .قـانون مـدیریت خـدمات کشوری( 5)ی اجرایـی موضـوع مـاده ها دستگاه: ستگاه اجرایيد -غ

یی یا با همكاری به تنهاکـارگیری دانـش، هنـر و یا ابتكـار توسط شـخص حقیقی، خلق اثری جدید با به: پدید آوردن -ف

 .دیگر پدیدآورندگان

کـارگیری پدیدآورنـده یـا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری یـاز و بـهتـأمین سـرمایه و امكانـات مـورد ن: تهیـه كـردن -ق

 .جدید

شرکت، مؤسسه، دفتر،  لیاز قبتأمین سرمایه و امكانات مورد نیـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه یا تـشكیالت : تصدی -ک

 .فروشگاه، واحد و مرکز

تشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و ان -2ماده 

دائر   انونیـذ مجوز قـاخ  بدون  که  و فرهنگی  و تحقیقاتی  آموزشی  دهایـو واح  ساتـمؤس  لـتعطی  انونـقاسـالمی است و متخلفـین وفق 

 .گرفت قرار خواهندنی و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانو -1119مصـوب  -شود و می  شده

 .گرددها انجام میصدور پروانه انتشار نشریات الكترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه -1تبصره 

هـای علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و بنـدی وزارتخانـهنشریات ادواری علمـی، آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه -2تبصره 

وزش پزشكی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه قـبالً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه آم
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الكترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز  به صورتبا همان محتوای نسخه چاپی،  که یدر صورتاند، چاپی دریافت نموده به صورتانتشار 

 .جداگانه ندارند

نامه مكلفند برای انجام این آیین( 1)و ( 9)هـای موضـوع مواد جمـله دارنـدگان مجوزکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از -3ده ما

مجوز  (تبلیغاتی محتـوای انتشاره، و ـتهی، اورهـمشاز قبیل )برای فروش  معرفی کاال یا خدماتیی تبلیغاتی، روابط عمومی و ها تیفعال

ی تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و ها کانونز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ یا به فعالیـت تبلیغـاتی ا

شورای انقالب جمهوری  1151مصوب  -ی و تبلیغاتیـآگه یها ار و فعالیت کانونـوه کـر نحـسیس و نظارت بأآیین نامه تمتخلفین وفق 

 – شود یـو م  دائر شده  اخذ مجوز قانونی  بدون  که  و فرهنگی  و تحقیقاتی  آموزشی  دهایـو واح  ساتـمؤس  تعطیل  انونـقو  -اسالمی ایران

 .گرفت قرار خواهندو سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی  -1119مصوب 

های های تبلیغاتی و رسانهـر آگهینشریـات الـكترونیک و چاپـی دارای پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی بـرای نش -تبصره

ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصوالت و خدمات متصدیان آن

 .تبلیغاتی ندارند

 لیاز قبشنیداری به هر طریق  و عرضه کاالی شامل آثار دیداری و توزیع، تولید، تكثیر هرگونه فعالیت تجـاری در زمینه -4ماده 

وه مجازات ـون نحـقانهـای دیجیتال یا شبكه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی است و متخلفـین وفق حامـل

قرار انونی و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد ق -1111مصوب  -نمایند ی غیرمجاز مییها تیری فعالـور سمعی و بصـه در امـی کـاشخاص

 .گرفت خواهند

محتوای یادشده،  به صورتای و کاالهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا افزاری رسانه های نرمبسته -1تبصره 

 .گردندکاالی شامل اثر دیداری و شنیداری محسـوب می

های ه کـاالی شامل آثـار دیداری و شنیداری از طریق سامانهو عرض توزیع، تولید، تكثیر هرگونه فعالیت تجاری در زمینه -2تبصره 

ها برای وی برخط بـارگیری گـردد یـا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش به صورتکه کاال، برخط، اعم از آن

 .ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوع است

نامه، صنوفی را که بر ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابالغ این آیینی اتحادیهبا همكارگانی مكلف است وزارت بازر -4ماده 

باشند به وزارت فرهنگ از اشـكال کـاال و محصوالت شامل آثار دیداری و شنیداری می کیهر طبق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاری 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مكلف است تقاضای صـدور مجـوز فعالیت . ع صنفی مربوط اعالم نمایدها و مجامو ارشاد اسالمی و اتحادیه

 به صورتهای یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی که تجاری در زمینه

 .اند، دریافت نمایدمعرفی شده ربط یذکتبی از اتحادیه صنفی 

نامه، از مجـوزهای موضوع این آیین کیهر است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخـذ  ی مكلفارشاد اسالموزارت فرهنگ و  -6ماده 

 .نسبت به بررسـی صـالحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صالحیت اقدام نماید

عمل بررسی صـالحیت متقاضـیان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهموظفند همكـاری الزم را بـرای  ربط یذای ه دستگاه -1تبصره 

 .های آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهندآورده و به استعالم

چنانچه احراز صالحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مكلـف اسـت مجـوز موقـت  -2تبصره 

 .، صادر نمایداست دهینگردمتقاضـیانی کـه عـدم صـالحیت آنـان احـراز مـشروط بـرای 

های های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونهی اجرایی برای انجام گونهها دستگاه -1ماده 

ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت ف، وظایف یا اختیارات آنرسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تكالی

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارند
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گردد و اشخـاص برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجوز فعالیت رسانه یادشده محسوب می ثبت رسانه -8ماده 

اند برای آن رسانه، نیاز به وزارتخانه به ثبت رسانیده در آنربوط ا بر طبق ضوابط مر ودحقیقی و حقوقی که رسـانه برخط اختصاصی خ

 .اخذ مجوز دیگری ندارند

های کاربرمحور دارای مجوز فعالیت از در رسانه« وبالگ»اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر  -تبصره

 .نه ندارندوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیاز به دریافت مجوز جداگا

های برخط و یا مراجعه های بـرخط اختـصاصی را از طریق سامانهاست امكان ثبت رسانه ی مكلفارشاد اسالموزارت فرهنگ و  -1ماده 

 .حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بالفاصـله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود

اند که وفق دادهیی انجام میها تیفعالیـا  نموده جادیانامه واحـدهایی ی و حقـوقی که پیش از ابالغ ایـن آیـیناشخاص حقیق -11ماده 

نامه نسبت به از تاریخ ابالغ این آیین شش ماهاین آیین نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسالمی دارد، باید ظرف 

نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت ت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نموده و گواهیدرخواست مجوز مربـوط از وزار

 .نمایند

نامه یـادشده در ایـن ماده را برای متقاضیان صاحب گواهی دو هفتهی مكلف است ظرف ارشاد اسالموزارت فرهنگ و  - 1تبصره 

 .صالحیت صادر نماید

نامه، این آیین( 1)و ( 1) (9)نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد گواهی اشخاص دارنده -2تبصره 

-این آیین( 99)ی ماده ها دستورالعملها مطابق ضوابط و حسب مورد از تاریخ ابالغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطـال مجوز آن

یی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـالمی دارد ها تیفعالی کامل واحدها یا نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـل

 .اقدام نمایند

پرداز و ای و رسانهافزارهای رسانه وزارت صنایع و معادن مكلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم -11ماده 

یی یاد شده را از ها تیفعالتال حاوی داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نموده یا های دیجیتولید یا تكثیر حامل

نامه و ضوابط و وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین. موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید

 .نمایدات موضوعه رفتار میی اجرایی آن وفق قوانین و مقررها دستورالعمل

صالح، در چارچوب قوانین مربوط ی اجرایی و سایر مراجع ذیها دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از  -12ماده 

ارشاد اسـالمی نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ها و واحدهایی که وفق این آیینمكلفند از ارائه خدمات یا محـصوالت بـه فعالیت

صالح در چارچوب وظایف قانونی خود، مكلف به ی اجـرایی و مراجع ذیها دستگاه. دارند، و فاقد مجـوز مربوط هستند خودداری نمایند

نظارت بر حسن اجـرای حكم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و 

 .نامه هستنداین آیین( 99)ی اجرایی ماده اه دستورالعمل

یی فرهنگی ها تیفعالها و ایرانـی و توسعه رسانه -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مكلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـالمی -13ماده 

 :، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهددر کشوردیجیتال 

  : های دیجیتال، شاملحمایت از تهیه و انتشار رسانه -فال

ایرانی یا مـؤثر در ارتقـای اطالعات و  -ای مروج فرهنگ اسالمی افزاری رسانه های نرمتهیه و انتشار بسته حمایت از -1

 .عمومیهای گاهیآ

 هایآگاهیثر در ارتقـای اطالعـات و ایرانـی یا مـؤ –هـای بـرخط مـروج فرهنـگ اسـالمی انتشار رسـانه حمایت از -9

 .ی تخصصیها مهارتعمومی و دانش و 

های کاربر محـور غیـر دولتـی تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه -ب

 .اسالمی

 :ی دیجیتـال، شاملها، آثار و محـصوالت فرهنگـهای تهیه و نشر رسانهحمایت از توسعه زیرساخت -پ
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یی ها تیفعالهـا و تخصـصی رسـانه( رشـد)ها و مراکز توانمندسـازی ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک حمایت از -1

 .فرهنگی و هنری دیجیتال

علم  هاییی فرهنگی دیجیتـال در پارکها تیفعالها و های ویژه رسانهایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش حمایت از -9

 .و فناوری و مراکز رشد

ها، آثار و افزاری تهیه و نشر رسانه افزاری رسانه پرداز و سایر ابزارهای سخت افزاری و نرم های نرمتأمین بسته حمایت از -1

 .محصوالت فرهنگی و هنری دیجیتال

 .اریخ هجری شمسیهای مبتنی بر خط و زبان فارسی و تتولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه حمایت از -1

هـا، آثـار و محصوالت ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـرای تهیـه و نـشر رسـانه حمایت از -5

 .فرهنگی و هنری دیجیتال

 .های برخط داخلیبرای رسانه( IDC)خرید خدمات مراکز داده  حمایت از -1

 .برای بخش فرهنگ( IDC)ایجاد و فعالیت مراکز داده  حمایت از -1

 :، آثار و محصوالت فرهنگـی دیجیتال، شاملهازمینه رسانههای تخصصی در حمایت از ارتقای دانش و مهارت -ت

 .آثار فرهنگـی و هنری دیجیتال ها،رسانهراهبردی در بخش غیر دولتی در حوزه  یی پژوهشیها تیفعالحمایت از انجام  -1

ها، آثار و ه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بـخش غیردولتـی در حـوزه رسانههای تحقیق و توسعطرح حمایت از -9

 .محصوالت فرهنگی و هنری دیجیتال

هـا، آثار و های آموزشی تخصصی در زمینه رسانهو دوره ها کارگاهبرگزاری تورهای داخلی و خارجی،  حمایت از -1

 .محصوالت فرهنگی و هنری دیجیتال

 :ای دیجیتال، شاملگیری مناسب از آثار و محصوالت فرهنگـی، هنـری و رسـانهعه فرهنگ بهرهحمایت از توس -ث

هـا، آثـار و مـحصوالت فرهنگـی و هنری تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسـانه حمایت از -1

 .هاگیری از آندیجیتال و فرهنگ بهره

 .المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتالو بین برگزاری ساالنه جشنواره ملی -9

ها، آثار و ای در زمینه رسانههای ملی و منطقهو بازارچه ها شگاهینما، ها جشنوارهبرگزاری مسابقات،  حمایت از -1

 .محصوالت فرهنگی و هنری دیجیتال

های و آگاهی عمومی و دانش و مهارت های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگتهیه و پخش برنامه حمایت از -1

 .یی فرهنگی دیجیتالها تیفعالها و تخصصی حوزه رسانه

 .دیجیتال در سراسر کشور یفرهنگ هایو مجتمعهای فرهنگ دیجیتال ایجاد و توسعه خانه حمایت از -5

های فرهنگ ها بـه خانهای فاخر دیجـیتال و اهدای آنهای آثار و محصوالت فرهنگی، هنری و رسانـهخرید نسخه -1

های عمومی، سایر مراکز فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و دیجیتال، کتابخانه یفرهنگ های، مجتمعدیجیتال

 .خارجی

 :ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری دیجیتال، شاملحمایت از توسعه اقتصاد رسانه -ج

 .ای دیجیتالثـار، محـصوالت و خـدمات فرهنگـی، هنـری و رسانههـای فـروش آایجـاد و توسـعه سـامانه حمایت از -1

های ای دیجیتال از طریق صـدور و توزیـع کارتخرید آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه حمایت از -9

 .الكترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه

وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت  از محلی اعطای تسهیالت مالی و اعتبار -1

 .افزاری مرتبط ها، آثار، محصوالت و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهـای سخت افزاری و نرمرسانه
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ای ای آثـار فرهنگـی، هنری و رسانهپرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیالت اعطایی برای پدید آوردن یا ارتقـ -1

 .ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادیدیجیتال و برپانمودن یا توسعه سامانه

دیجیتـال داخلـی در خارج از کشور،  و هنریها، آثار و محـصوالت فرهنگی حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه -چ

 :شامل

در ها و آثار و محصوالت فرهنگی و هنـری دیجیتـال به ویژه های رسانهها و نمایشگاهارچهبرگزاری باز حمایت از -1

 .اسالمی -ایرانیهای حوزه تمدن کشور

، هابازارچههـا و آثـار و محـصوالت فرهنگـی و هنـری دیجیتـال داخلی در رسانه اندرکاران دستحضور  حمایت از -9

 .خارج از کشور هایجشنواره ها، مسابقات وها، همایشنمایشگاه

ایرانی به  -ای مـروج فرهنـگ اسالمیافزاری رسـانه های نرمهای برخط و بستهحمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه -1

 .خارجی های زبان

 .ای دیجیتالها در ازای صادرات آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، هنری و رسانهاعطای جوایز و مشوق -1

 .های برخط داخلیها در ازای مخاطبین خارجی رسانهیز و مشوقاعطای جوا -5

ی اجرایـی آن و از ها دستورالعملنامه و ضوابط و ی اجرایی مكلفند با رعایت قوانین موضوعه، احكام این آیینها دستگاهکلیه  -14ماده 

ایرانی  -وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسالمی محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه

 .ی تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایندها مهارتهای عمومی یا دانش و بوده و یا در ارتقای اطالعات و آگاهی

در امه را نها و تسهیالت موضوع این آیینریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع الزم برای اعطای حمایتمعاونت برنامه -14ماده 

 .نمایدبینی میسنواتی و مقررات مربوط پیش بودجه حیلوا

نامـه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به ها و تسهیالت موضـوع این آیینمجموع اعـتبار اعطای حمایت%( 92)بیست درصد  -تبصره

 .نامه اختصاص خواهد یافتناین آیی( 11)های موضوع ماده اعطای تسهیالت مالی و اعتباری، به اعطای حمایت

شكلی و  هایاولویتفراخـوان عمـومی شامل محورها و  قیاز طرنامـه بایـد های موضوع این آییناعطای تسهیالت و حمایت -16ماده 

عایت کشور و ر در سراسرهای برابر به تمامی متقاضیان موضوعی و خالصه سازوکار ارزیابی تقاضاهای واصـل شده و با اعطـای فرصت

 .قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد

 یها دستگاهنامه به این آیین (11)مـاده  (ث)بند  (1)جزء نامه به استثنای های موضوع این آییناعطای تسهیالت و حمایت -11ماده 

نمایند ممنوع ت میمستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریاف به طوریی غیردولتی که ها سازمان، مؤسسات و ها شرکتاجرایی و 

 .است

ی اجرایی ها دستگاهکلیه ها، فعالیت داخل ـو ت مـوازی التیو تسههـا حمایتبه منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه  -18ماده 

فرهنگ  منظور توسط وزارتاینترنتی که بدیننامه را از طریق یک رسانه برخط های موضوع این آیینو حمایتتسهیالت تقاضای مكلفند 

و نتایج  یندآفرو درخواستی های و حمایتنوع تسهیالت  متقاضیان،مشخصات است، دریافت نموده و  دهـایجاد گردی، ارشاد اسالمی و 

 .رسانه مورد اشاره منتشر نمایندرا در  هاآن  بررسی

نامه وضع شده یا برخالف مقررات این آیینبه استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احكامی  -11ماده 

کردن، نشر و انتشار محتوای یی فرهنـگی دیجـیتال و نیز حمـایت از پدیـدآوردن، تهیهها تیفعالها و حمایت از رسـانههرگونه  شود،می

( 11)مـواد و ضـوابط مقـرر در  باید با رعایت سـازوکار ی اجراییها دستگاهفرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط کلیه 

 .صورت گیرد نامه و تبصره ذیل آناین آیین (99)ماده ی اجرایی موضوع ها دستورالعملنامه و ضوابط و ایـن آیین (91)تا 

 .تهای بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی اسخانههای صنعتی وزارتها و جوایز صادراتی و حمایتمشوق -تبصره

نامه به این آیین( 1)و ( 1) (9)حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کاال و خـدمات موضـوع مواد  هر شكلاعطای  -21ماده 

دارندگان . ی اجرایی ممنوع اسـتها دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، توسط 
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برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین  ،از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمینامه این آیین( 1)و ( 1) (9)مواد های موضوع مجوز

ی اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز ها دستگاهکـاال و خـدمات موضوع مجوز خود به فـروش یا  واز حمایـت  منـدیبهره

 .صالحیت توسط مراجع دیگر ندارند

نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای معامالت موضوع این این آیین( 1)ی اجرایی موضوع ماده ها دستگاه -بصرهت

 .ی اجرایی مستثنی هستندها دستگاهماده با سایر 

ها توسط ـای دیجیتال حاوی آنههـا یـا حامـلای یا نسخهافزاری رسانه های نرمهر گونه خرید و یا حمایت از بسته -21ماده 

افزار مورد حمایت یا خریداری، وفـق ی اجرایی، عالوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرمها دستگاه

 .مایت استکننده حنام فروشنده یا دریافتبه -1112مصوب  -ایافزارهای رایانه قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم

افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین  های نرمهای بستهخرید نسخه -1تبصره 

 .و مقررات موضوعه بالمانع است

-ها صورت میردن یا تهیه آنسـفارش یا حمایـت از پدیدآو در قالبافزاری  های نرمدر مواردی که خرید یا حمایت از بسته -2تبصره 

افزار بالمانع نامه ثبت نرمگیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی

 .است

ور، ابطال و تعلیق هـای بـرخط اختصاصی، صدنامه از جمله چگونگی ثبت رسانهی اجرایی این آیینها دستورالعملضوابط و  -22ماده 

ها و واحدهایی که ها، ضوابط ارائه خدمات یـا محصوالت برای فعالیتمجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت

 های شـكلی و موضوعی و سازوکار ارزیابینیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی دارند و همچنین محورها و اولویت

های صـنفی مربوط، توسـط نامه با همكاری تشكلقوانین مربوط و احكام این آیین در چارچوبها، تقاضاهای دریافت تسهیالت و حمایت

 .گرددتدوین و ابالغ می ربط یذوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه اجرایی 

هـای موضـوع مـاده ارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایتها و سازوکاولویت -تبصره

ارتباطات و فناوری  (رییس)های فرهنگ و ارشاد اسالمی نـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضویت نماینـدگان وزارتخانهایـن آیـین( 11)

رسـانی، سـازمان ری، بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، دبیرخانه شورای عالی اطالعاطالعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناو

گردد، تدوین و تشكیل می ربط یذهای صنفی و تشكل سسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمیؤمتبلیغات اسالمی، حوزه علمیه قم، 

 .گرددپس از ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا می

های علم و فناوری و مراکز رشد، در چارچوب علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک زارتو -23ماده 

های علم و فناوری و مراکز رشد همكاری یی فرهنگی دیجیتال در پارکها تیفعالها و های ویژه رسانهقوانین موضوعه، برای ایجاد بخش

 .آورندمیاد اسالمی به عمل الزم را با وزارت فرهنگ و ارش

نامه و نتایج آن به هیئت وزیران بار گزارشـی از اجـرای ایـن آیینوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مكلف است، هر شش ماه یک -24ماده 

 .ارائه نماید
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 هاي فرهنگي ديجيتال صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت واحد جديدضوابط : بخش دوم

 12551/1شماره  91/25/1121: جدید بالغتاریخ ا

 ابالغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 

فرهنگی  یها تیها و فعال ی رسانه نامه ساماندهی و توسعه آیین 99در اجرای ماده 

 أتیه 1/1/1112هـ مورخ  11955ت /119119شماره نامه  دیجیتال، موضوع تصویب

های فرهنگی  نظارت بر فعالیت واحد ضوابط صدور مجوز تاسیس و»وزیران، محترم 

 .گردد یمابالغ برای اجرا به شرح ذیل « دیجیتال

 

 تعاریف و كلیات–فصل اول 

 .روند واژگان و عبارات در معانی مشروح ذیل به کار میاجرای این ضوابط، در : تعاریف -1ماده 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی  وزارت« های دیجیتال اطالعات و رسانه یورافنی  مرکز توسعه» :مركز -الف

 .در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد، است: تبصره

اطالعات و  یفناوری  واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه :واحد فرهنگي دیجیتال مجاز -ب 

 .های دیجیتال رسانه

های فرهنگی  مدیرانی که صالحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت واحد :های فرهنگي دیجیتال مجاز واحدمدیران  -ج 

بدیهی . جوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده استمدیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در 

ن در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال منوط به طی تشریفات غیرتجاری، درج نام مدیرا مؤسسات ها و شرکتاست در مورد 

 .غیرتجاری است مؤسسات ها و شرکتقانونی در مراجع ثبت 

 .ای، اطالعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال ی رایانه هرگونه برنامه :داده -د 

ی نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر  های دیجیتال که به دو گونه رض عرضه از طریق رسانهدادن داده در مع قرار  :نشر دیجیتال -ه 

 .گردد خط تقسیم می

 نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال :نشر بر حامل دیجیتال -و 

 .ی برخط نشر دیجیتال از طریق رسانه :نشر برخط -ز 

وجو و یا بازی با محتوای دیجیتال  ای دسترسی، نمایش، پخش، جستافزاری که بر ی نرم بسته :یا افزاری رسانه بسته نرم -ح 

 .های دیجیتال ها و سرگرمی ها، بازی یی گیرد، از قبیل چندرسانه موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می

و محتوای فرهنگی و  یا رسانهی افزار نرمی که برای پدید آوردن و ویرایش بسته افزار نرمبسته : ی رسانه پردازافزار نرمبسته  –ط 

 .ردیگ یمیا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار 

هر سامانه که امكان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص  :رسانه بر خط –ی 

 یها شبكهمبتنی بر فناوری بلوتوث،  یها شبكهمحلی،  یها شبكهیا نامشخص از طریق بستر شبكه نظیر شبكه گسترده جهانی، 

 .آورد یمتلفن ثابت، و همراه را فراهم 
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ال در قلمرو متصدی آن را معرفی و محتوای دیجـیترسانه بر خط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی  :رسانه بر خط اختصاصي –ک 

 .دده یمالعات، اخبار، خدمات، آثار و محصوالت شخص یاد شده را در معرض دسترس قرار ـاط

كه ـحاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شب یها امیپکه امكان ارسال ای  رسانه بر خط مبتنی بر سامانه :رسانه پیام ده –ل 

ارسال انبوه  یها سامانه، از قبیل آورد یمـص را فراهم ص یا نامشخـبیش از یک هزار مخاطب مشخای  ابراتی برـاطی و مخـارتب

 .یام با فناوری بلوتوثارسال پ یها سامانهپیامک و 

رسانه بر خطی که بستر قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترسی عموم یا بیش از یک هزار مخاطب : رسانه كاربر محور .م

 .آورد یممجازی را برای کاربران فراهم  یها شبكهو  ها گروهمشخص و همچنین تعامل و تشكیل 

های مورد لزوم، امكان کاربری افزار نرمسخت افزار و  یریکارگ بهمومی که با اماکن ع: مركز بازی و سرگرمي دیجیتال –ن 

 .آورند یمبازی و سرگرمی را برای مراجعه کنندگان فراهم  یا رسانه یافزار نرم یها بسته

 :زیرهای  گونهشامل  فعالیت فرهنگی مبتنی بر فناوری نوین اطالعات و ارتباطات،: فعالیت فرهنگي دیجیتال –س 

 دی رسانه بر خطتص -1

 ی رسانه پردازافزار نرمو بسته  یا رسانهی افزار نرمپدید آوردن، تهیه کردن و عرضه بسته  -9

 عرضه توسط تكثیر کنندهای  تكثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا بر -1

 نشر دیجیتال -1

 تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال -5

هر شكل رسانه بر خط سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان  تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره -1

 مربوط

 ارایه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطالعات و ارتباطات -1

شكل و عنوان از قبیل گروه،  هر سامانه، مكان کسب و کار، شخص حقوقی و یا تشكیالت تحت هر :واحد فرهنگي دیجیتال –ع 

اطالع رسانی و رسانه بر خط که فعالیت فرهنگی  سایت، پایگاهسازمان، مرکز، شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبكه، وب

 .ردیگ یمدیجیتال انجام داده یا برای فعالیت فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار 

مطابق با « مرکز»از « فعالیت»و « تاسیس»فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز هر واحد « فعالیت»و « ایجاد» -2ماده 

 .مقررات این ضوابط است

ها مطابق با قوانین و مقررات مربوط  ی انتشار نشریات الكترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری صدور پروانه -1تبصره 

 .شود ثبت می« مرکز»های بر خط توسط  ، اما سایر اشكال رسانهانجام گردیده و از شمول این ضوابط مستثنی است

قانون ( 5)موضوع ماده  ی اجراییها دستگاههای فرهنگی دیجیتال خارج از تشكیالت رسمی  ایجاد و فعالیت واحد -9تبصره 

س شورای مجل 1111مصوب سال  -ی اجرایی ها دستگاهوابسته به  مؤسسات ها و شرکتمدیریت خدمات کشوری از قبیل 

یا   واحد فرهنگی دیجیتال که در وظایف قانونی دستگاه مربوط، به تكلیف یا وظیفه« های انواع یا گونه»و نیز تاسیس  -اسالمی 

از واحد فرهنگی دیجیتال تصریح نگردیده است، منوط به اخذ مجوز از مرکز « گونه»یا « نوع»اختیار دستگاه برای تاسیس آن 

 .باشد یم

این ( 1)توانند پس از طی تشریفات مذکور در ماده  ی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط، می کلیه -3ماده 

اندازی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا  ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه

 .نمایند ز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال اخذی مربوط، مجو ثبت تغییرات شرکت یا موسسه
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 :مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال عبارت است از -4ماده 

 :دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات ذیل: الف

 .طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز -1 -الف 

 .های مقرر در فصل سوم این ضوابط ز برای احراز صالحیتمدارک و مستندات مورد نیا -9 -الف

 .بررسی صالحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط -ب 

 .های مقرر صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صالحیت -ج 

 .بوط در مهلت مقرراندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مر دریافت گزارش تجهیز و راه -د

 .شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط بررسی گزارش و مستندات ارائه -ه 

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که  ها شرکتی متقاضی مجوز در مرجع ثبت  صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه -و 

 (حسب مورد. )اند اندازی کرده تال مربوط را تجهیز و راهدر مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجی

برای اشخاص حقوقی متقاضی  ها شرکتثبت  مرجعی متقاضی مجوز در  دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه -ز 

 (حسب مورد)مجوز در مهلت مقرر 

مقرر واحد فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد  -ح 

 .اند دهنموی مربوط اقدام  اندازی کرده و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه راه

 «های فرهنگي دیجیتال كارگروه امور واحد»وظایف و اختیار : فصل دوم

 فرهنگی دیجیتالهای  وظایف و اختیارات کارگروه امور واحد -4ماده 

ی فعالیت،  های مربوط به درخواست، بررسی و صدور مجوز تاسیس و فعالیت و نیز نحوه و کاربرگ ها دستورالعملتصویب : الف

 .های فرهنگی دیجیتال بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحد

 11های فرهنگی دیجیتال مندرج در ماده بررسی صالحیت تخصصی متقاضیان فعالیت : ب

 .فرهنگی دیجیتال و مصادیق آنها یها تیفعالاز عناوین  کیهر ین اشكال مختلف تعی: ج

 .فرهنگی دیجیتال یها تیفعالاز  کیهر های تحصیلی مرتبط با  تعیین مشاغل و رشته: د

 .فرهنگی دیجیتال یها تیفعالتعیین منابع آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر  -ه 

های فرهنگی دیجیتال و اتخاذ تصمیم در مورد اخطار شفاهی یا کتبی یا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت  احدرسیدگی به تخلفات و -و 

 .فرهنگی دیجیتال

اندازی واحد فرهنگی  های تخصصی و نیز عدم تجهیز و راه بررسی اعتراضات متقاضیان در خصوص عدم احراز صالحیت -ز 

 .دیجیتال در موعد مقرر

های نظام مزبور به  از رتبه کیهر های فرهنگی دیجیتال و تعیین شرایط الزم برای تخصیص  ندی واحدب تصویب نظام رتبه -ح 

 .های فرهنگی دیجیتال واحد

های مالیاتی  فرهنگی دیجیتال به سازمان امور مالیاتی کشور برای برخورداری از معافیت یها تیفعالپیشنهاد فهرست عناوین  -ط 

 «های مستقیم قانون مالیات»( 112)ماده « ل»موضوع بند 

 .های فرهنگی دیجیتال ی برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران در کارگروه امور واحد تصویب دستورالعمل نحوه -ی 

  :عبارتند از« های فرهنگی دیجیتال کارگروه امور واحد»اعضای  - 6ماده 

 (رییس کارگروه)« مرکز»رییس : الف

 .یس مرکزئبه حكم ر« کزمر»نفر از معاونین ( 9)دو : ب

 .های مزبور در سراسر کشور های فرهنگی دیجیتال مجاز به انتخاب مدیران واحد نفر از مدیران واحد( 9)دو : ج
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 «مرکز»فرهنگی دیجیتال شاغل در بخش غیردولتی به حكم رییس  یها تیفعالی  نظران خبره در حوزه نفر از صاحب( 9)دو : د

های بعدی بالمانع  و تجدید انتخاب آنان برای دوره لسا دو« د»و « ج» «ب»های  مذکور در بندمدت عضویت اعضای  -1تبصره 

 .است

های فرهنگی دیجیتال مجاز، دو نفر از مدیران  ی نمایندگان مدیران واحد تا زمان برگزاری انتخابات اولین دوره -9تبصره 

 .انتخاب خواهند شد« های فرهنگی دیجیتال ه امور واحدکارگرو»برای عضویت در « مرکز»های مزبور به حكم رییس  واحد

ماه پیش از ( 1)های بعد حداقل سه  ماه پس از ابالغ این ضوابط و در دوره( 1)حداکثر سه  بار نیاولمكلف است برای « مرکز» -1ماده 

های  کارگروه امور واحد»ر های فرهنگی دیجیتال مجاز د انقضای مدت عضویت اعضای قبلی، انتخابات نمایندگان مدیران واحد

 :ترتیبات ذیل برگزار نماید بر اساسرا « فرهنگی دیجیتال

ماه پیش از برگزاری آن از طریق ( 9)نام در هر دوره انتخابات را حداقل دو  مرکز مكلف است فراخوان مربوط به ثبت -الف 

 .ی بر خط اینترنتی مرکز منتشر نماید های جمعی و رسانه رسانه

های فرهنگی دیجیتال مجاز که مایل به شرکت در انتخابات هستند، بدون قید  مكلف است از تمامی مدیران واحدمرکز  -ب 

 .نام نماید ثبت« های فرهنگی دیجیتال کارگروه امور واحد»محدودیت برای تصدی سمت نمایندگی مدیران در 

این ( 5)ماده « ی»ها را برابر دستورالعمل موضوع بند  دمرکز مكلف است تاریخ، مدت، محل و چگونگی اخذ رای و اسامی نامز -ج 

 .ی بر خط اینترنتی منتشر نماید های جمعی و رسانه ضوابط، پیش از برگزاری انتخابات از طریق رسانه

منتخب  دهندگان را کسب نمایند، به عنوان نمایندگان ی ها که بیشترین آرای را نفر از نامزد( 9)ی انتخابات، دو  در هر دوره -د 

دو نفر دیگر که بعد از . درخواهند آمد« های فرهنگی دیجیتال کارگروه امور واحد»های فرهنگی دیجیتال به عضویت  مدیران واحد

شوند تا در صورت فوت یا استعفا هر یک از  البدل انتخاب می منتخبین مذکور واجد اکثریت آرا هستند، نیز به عنوان اعضای علی

 .رای بیشتر جایگزین نفر قبلی گردند بر اساسکارگروه  نمایندگان مدیران در

اداره کل حراست و اداره کل دفتر ارزیابی عملكرد و  ربط یذو معاونان ( رییس کمیته)ای متشكل از رییس مرکز  کمیته -ه 

ی  دیجیتال، وظیفههای فرهنگی  های فرهنگی دیجیتال در کارگروه امور واحد گویی به شكایات و نمایندگان مدیران واحد پاسخ

خواهند  بر عهدهی برگزاری انتخابات یا شمارش آراء را  ها در خصوص نحوه نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اعتراض کتبی نامزد

 .روز برگزاری انتخابات ترتیب اثر داده نخواهد شد 12های واصله بعد از  به تقاضا. داشت

ی یک نفر از کارکنان مرکز است که با حكم رییس مرکز  بر عهده« ی فرهنگی دیجیتالها کارگروه امور واحد»دبیری جلسات  - 8ماده 

 .دبیر کارگروه بدون حق رای در جلسات کارگروه شرکت خواهد کرد. گردد به عنوان دبیر کارگروه انتخاب می

ر دیگر از اعضا رسمیت یافته و چهار نف( 1)با حضور رییس و حداقل « های فرهنگی دیجیتال کارگروه امور واحد»جلسات  -1ماده 

 .شود مصوبات آن با آرای اکثریت نسبی تصویب و با امضای رییس کارگروه ابالغ می

  هفته( 9)شده حداقل هر دو  تعییندر صورت وجود دستور کار از پیش « های فرهنگی دیجیتال کارگروه امور واحد»جلسات  -11ماده 

 .گردد بار به دعوت دبیر کارگروه تشكیل می یک

 

 های الزم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگي دیجیتال صالحیت: فصل سوم

 :ی اجرایی ذیل صالحیت اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال را دارندها دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی و  -11ماده 

غیرتجاری  مؤسسات ها و شرکتبت شده یا در شرف تاسیس و ثبت در مراجع قانونی ث غیرتجاری ثبت مؤسسات ها و شرکت: الف

 :در جمهوری اسالمی ایران که واجد شرایط ذیل باشند

 .بودن تابعیت ایرانی دارا  -1 -الف 
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ی شماره  نامه الشرکه مشروط به رعایت تصویب سهام یا سهم %51بودن تابعیت ایرانی دارندگان حداقل   دارا -9-الف 

 1112گذاری خارجی مصوب سال  ، احكام قانون تشویق و حمایت سرمایهوزیران أتیه 92/30/18مورخ ه 91251ت /1511

امتیاز و تفاوت میان  گونه چیهبینی  چنین عدم پیش ی اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و مقررات مربوط و هم نامه و آیین

 .اساسنامهالشرکه شرکا یا سهامداران خارجی و ایرانی در  اختیارات و منافع متعلق به سهام یا سهم

 .شرکت یا موسسهفعالیت الحاق فعالیت های فرهنگی دیجیتال به موضوع  -1 -الف 

 .این ضوابط( 15)ی واجد شرایط مقرر در ماده  دارای اساسنامه -1-الف

 .این ضوابط( 11)و ( 19)های عمومی و تخصصی مقرر در مواد  تصدی مدیر یا مدیران واجد صالحیت -5-الف

به حكم قطعی مقام صالح قضایی یا تصمیم مراجع   ، توقف و ورشكستگی و یا انحالل شرکت یا موسسهعدم توقیف -1-الف 

 .صالح ذی

-ج»های  برای اشخاص حقوقی و شرایط مقرر در بند« 1-الف»و « 9-الف» «1-الف»های  احراز شرایط مقرر در بند -1-الف 

 .الشرکهمبرای اشخاص حقیقی صاحب سهام و سه« 1-ج »و « 1

 .قانون مدیریت خدمات کشوری( 5)ی اجرایی موضوع ماده ها دستگاه -ب 

 اشخاص حقیقی دارای شرایط ذیل به صورت انفرادی یا مشترک -ج 

 .بودن تابعیت جمهوری اسالمی ایران دارا -1-ج 

 .سال شمسی تمام 11داشتن حداقل  -9-ج

 .ربط یذعی به تایید مراجع نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتما -1-ج

 .صالح بودن صالحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی دارا -1-ج

 .مانند غیبت یا فرار از خدمتی عمومی  خدمت وظیفه فقدان وضعیت غیر قانونی از نظر -5-ج

 .ط حاضرضواب( 11)و ( 19)های فرهنگی دیجیتال برابر مواد  بودن شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت واحد دارا -1-ج

 :های فرهنگی دیجیتال، عبارت است از های عمومی الزم برای تصدی سمت مدیریت واحد صالحیت - 12ماده 

 .بودن تابعیت جمهوری اسالمی ایران  دارا: الف

 .سال شمسی تمام 11داشتن حداقل : ب

 .بطر یذی موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع  نداشتن سوء پیشینه: ج

 .مانند غیبت یا فرار از خدمتی عمومی  خدمت وظیفه فقدان وضعیت غیر قانونی از نظر: د

 .صالح بودن صالحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذی دارا: ه

گردد، معرفی مدیر مسوول از سوی  ی اجرایی تاسیس میها دستگاههای فرهنگی دیجیتال که توسط  در مورد واحد: تبصره

 .گاه اجرایی مربوط الزامی استباالترین مقام دست

 :های فرهنگی دیجیتال، عبارت است از های تخصصی الزم برای تصدی سمت مدیریت واحد صالحیت -13ماده 

 :بودن یكی از شرایط ذیل  دارا: الف

ال فرهنگی دیجیت  های مرتبط با فعالیت های تحصیلی معادل در رشته مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره -1-الف 

 .موضوع مجوز مورد تقاضا

های  ای در رشته های آموزش فنی و حرفه های تحصیلی معادل یا دوره مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره -9-الف 

سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با ( 9)مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو 

 .فعالیت مزبور

های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی  های تحصیلی معادل در رشته مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا دوره -1-الف

 .ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور سال سابقه( 9)دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو 
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های غیرمرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال  در رشتههای تحصیلی معادل  مدرک تحصیلی در سطح کاردانی یا دوره -1-الف

 .ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور سال سابقه( 1)موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه 

ی اشتغال در امور مرتبط با فعالیت  سال سابقه( 5)مدرک تحصیلی در سطح دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج  -5-الف

 .تال موضوع مجوز مورد تقاضافرهنگی دیجی

امور فعالیت های فرهنگی  و تایید صالحیت تخصصی توسط کارگروهمدرک تحصیلی در سطح دیپلم متوسطه  -1-الف

 دیجیتال 

 .فرهنگی دیجیتال یها تیفعالآزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر  سؤاالت %12ی پاسخ صحیح به حداقل  ارائه: ب

های مدیر مسوول، مدیریت عامل،  شخاص حقیقی که به هر شكل و عنوان دارای سمت یا اختیار مدیریت اعم از سمتکلیه ا -14ماده 

های مشابه و اختیاراتی برای اتخاذ تصمیم، اداره امور و امضای مكاتبات  مدیره یا سمت أتیهعضویت موظف یا غیرموظف در 

های متقاضی مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال  غیرتجاری یا سایر واحد سساتمؤ ها و شرکتآور در  اداری یا اسناد تجاری و تعهد

 .ضوابط باشند نیدر اهای مقرر  دارای صالحیت ستیبا یمباشند، دارای سمت مدیریت محسوب گردیده و 

اساسنامه درج گردد، ی الزم است در  عالوه بر مواردی که برابر قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع شرکت یا موسسه -14ماده 

غیرتجاری متقاضی اخذ مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ذکر  مؤسسات ها و شرکتی  موارد ذیل نیز بایستی در اساسنامه

 :گردد

 .  شرکت یا موسسهفرهنگی دیجیتال به موضوع فعالیت  یها تیفعالمصادیق الحاق  –الف 

« کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال»رچوب عناوین و مصادیق مصوب فرهنگی دیجیتال در چها یها تیفعالانجام  -1- الف

 .و مجوز مورد تقاضا

 .صالح شده از سایر مراجع قانونی ذی های اخذ فرهنگی در چهارچوب مجوز یا مجوز یها تیفعالانجام سایر  -9-الف

و مصادیق فعالیت، مرکز اصلی و ایجاد یا حذف  مرکز برای هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع هیدییتأتصریح به اخذ  - ب

 .شعبات و مدیران شرکت یا موسسه

 .ی مرکزها دستورالعملبه رعایت کامل ضوابط و   تصریح به التزام شرکت یا موسسه - ج

 .صالح مدت شرکت یا موسسه به مدت اعتبار مجوز فعالیت فرهنگی صادره توسط مراجع ذی محدود بودنتصریح به  - د

باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورت جلسات تاسیس ( 15)شده در ماده  ی پیشنهادی متضمن شرایط یاد اساسنامه -ه تبصر

 .هور گرددمی مربوط پس از امضاء به تایید مرکز رسیده و به مهر مرکز م یا تغییرات شرکت یا موسسه

 جیتالسازوكار صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگي دی: فصل چهارم

 بر طبقماه از تاریخ وصول تقاضای متقاضیان و مدارک و مستندات مورد نیاز، ( 1)مكلف است، ظرف مدت « مرکز»رییس  -16ماده 

های مربوط را انجام و حسب مورد مجوز تاسیس واحد  های الزم برای احراز صالحیت یا عدم صالحیت ضوابط حاضر بررسی

صالحیت صادر و به آنان تسلیم کرده یا مراتب عدم صالحیت متقاضیان فاقد  فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان صاحب

 .نمایدهای الزم را به صورت کتبی و با شرح دالیل به آنها ابالغ  صالحیت

 .ی اعتراض به آن صورت گیرد ی ارائه های الزم بایستی با ذکر امكان و نحوه ابالغ تشخیص عدم صالحیت: تبصره

اندازی  ماه فرصت دارند تا نسبت به تجهیز و راه( 1)وز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال از تاریخ صدور آن شش دارندگان مج -11ماده 

واحد موضوع مجوز برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چارچوب مجوز صادره اقدام کرده و گزارش مربوط را به همراه مستندات 

 .نمایدمورد نیاز به مرجع صدور مجوز تاسیس ارائه 

ی شش ماهه دیگر نیز تمدید  بار به درخواست متقاضی برای یک دوره مهلت شش ماهه موضوع این ماده تنها یک -1تبصره 

 .گردد می
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شده،  اندازی واحد فرهنگی دیجیتال ظرف مهلت شش ماهه مقرر یا مهلت شش ماهه تمدید در صورت عدم تجهیز و راه -9تبصره 

 .ساقط استمجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار 

اندازی واحد فرهنگی دیجیتال برابر طرح عملیاتی ارائه شده و در چهارچوب مجوز تاسیس صادره حداکثر  مراتب تكمیل و راه -18ماده 

 .بررسی و نتیجه به صورت مكتوب به متقاضی ابالغ خواهد شد« مرکز»روز توسط ( 12)ظرف 

زمان با ابالغ  اندازی واحد فرهنگی دیجیتال، در مهلت مقرر هم احراز تجهیز و راهمتقاضی، پس از  مؤسسات ها و شرکتدر مورد  -11ماده 

ی مربوط در مراجع قانونی نیز صادر و به متقاضی تسلیم  نتیجه بررسی، حسب مورد مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه

ثبت یا ثبت تغییرات در مراجع قانونی اقدام و  ماه فرصت دارد تا نسبت به متقاضی از تاریخ صدور مجوز مزبور، سه. گردد می

 .مستندات مربوط را به مراجع صدور مجوز تاسیس ارائه نماید

دیگر تمدید  سه ماههی  بار به درخواست متقاضی برای یک دوره ی موضوع این ماده تنها برای یک مهلت سه ماهه: 1تبصره 

 .گردد می

ی مربوط در مراجع قانونی مربوط ظرف مهلت  یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه ی مستندات ثبت در صورت عدم ارائه: 9تبصره 

 .گردد شده، مجوز تاسیس صادره از درجه اعتبار ساقط می  سه ماهه مقرر یا مهلت سه ماهه تمدید

فعالیت واحد فرهنگی این ضوابط، مجوز ( 11)تا ( 11)روز پس از انجام آخرین مرحله از مراحل مقرر در مواد ( 12)حداکثر  -21ماده 

اندازی نموده و حسب  ساله برای متقاضیانی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال را تجهیز و راه( 5)دیجیتال با اعتبار پنج 

 .اند، صادر خواهد شد لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه اقدام نموده

 سایر مقررات: فصل پنجم

ی گزارش فعالیت سنوات گذشته به همراه مستندات  واحد فرهنگی دیجیتال، حسب تقاضای دارنده مجوز با ارائهمجوز فعالیت  -21ماده 

 .گردد های پنج ساله تمدید می مربوط، مشروط به احراز استمرار فعالیت واحد برای دوره

های  شعبات و مدیران یا اختیارات مدیران واحد هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، موضوع و مصادیق فعالیت، مكان مرکز اصلی و -22ماده 

 .مزبور ممنوع است هیدییتأکتبی مرکز بوده و بدون  هیدییتأفرهنگی دیجیتال منوط به اخذ 

ی مجوز، مشروط به عدم مغایرت با مقررات این ضوابط، در مورد  حسب تقاضای دارنده( 99)تایید تغییرات مذکور در ماده  -23ماده 

ماه صادر ( 1)ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف یک ( 9)و تایید انتخاب مدیر یا مدیران جدید حداکثر ظرف دو احراز صالحیت 

 .گردد می

اندازی واحد فرهنگی دیجیتال  های علمی و تخصصی یا عدم تجهیز و راه تواند نسبت به تشخیص عدم صالحیت نفع می هر ذی -24ماده 

بررسی خواهد « های فرهنگی دیجیتال کارگروه امور واحد»اضات به ترتیب وصول در جلسات اعتر. در موعد مقرر اعتراض نماید

 .شد و تصمیم کارگروه در خصوص موضوعات مورد اعتراض قطعی است

تواند انجام تمام یا بخشی از مراحل اخذ تقاضا، صدور و تمدید مجوز تاسیس و فعالیت و بازرسی از واحد  رییس مرکز می -24ماده 

این ضوابط در قلمرو تمام یا برخی از موضوعات و مصادیق ( 99)های موضوع ماده  هیدییتأنگی دیجیتال و نیز صدور فره

در . ها را به ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تفویض کند فرهنگی دیجیتال در تمام یا برخی از استان یها تیفعال

های مصوب کارگروه امور  و کاربرگ ها دستورالعملالیف تفویض شده را وفق این ضوابط و این صورت ادارات کل استانی مكلفند تك

 .ندنمایهای فرهنگی دیجیتال تحت نظارت مرکز به انجام رسانیده و گزارشات الزم را به مرکز ارائه  واحد

 «فرهنگی دیجیتال یها تیفعالها و  نهی رسا نامه ساماندهی و توسعه آیین»واحدهای فرهنگی دیجیتال که پیش از ابالغ  -26ماده 

 .نماینداند حداکثر شش ماه پس از ابالغ این ضوابط، خود را با وضع موجود تطبیق  اند مكلف تاسیس شده
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به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده، از تاریخ ابالغ این  21مرداد  91 تبصره در تاریخ 11ماده و  91در  این ضوابط -21ماده 

یكن گردیده و صدور و تمدید لمأنادر گردیده است، کآنها ص بر اساسکه  هایی روانهـها و پ وزـایر و مجـت مغرراـط سایر مقضواب

 .گیرد ضوابط حاضر انجام می بر اساسهای فرهنگی دیجیتال تنها  مجوز تاسیس و فعالیت واحد
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 هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق حمايت قانون: بخش سوم

 مجلس شورای اسالمی 11/5/1112و اصالحیه تاریخ  11/12/1111تصویب 
 

 تعاريف: يکم فصل

 طریقـه  گـرفتن  نظـر  در بـدون  آید می پدید آنان ابتكار یا و هنر یا دانش راه از آنچه به و پدیدآورنده هنرمند و مصنف و مؤلف به قانون این نظر از: 1ماده 

 .شود می اطالق اثر رفته بكار آن ایجاد یا و رظهو یا و بیان در که روشی یا

 :است زیر شرح به قانون این حمایت مورد اثرهای: 9 ماده

 .هنری و ادبی و فنی و علمی دیگر نوشته هر و نمایشنامه و جزوه و رساله و کتاب -1

 .باشد شدهضبط  ای نوشته روش و ترتیب هر به که تصنیف و سرود و ترانه و شعر -9

 نشـر  یـا  ضـبط  یا نوشته روش و ترتیب هر به که تلویزیون یا رادیو از پخش یا سینما پرده یا نمایش های صحنه در اجرا منظور به بصری و عیسم اثر -1

 .باشد شده

 .باشد شده نشر یا ضبط یا نوشته روش و ترتیب هر به که موسیقی اثر-1

 روش و طریـق  هـر  بـه  که تجسمی اثر و تزئینی اثر هرگونه و تزئینی یها خط و ها وشتهن و ابتكاری جغرافیایی نقشه و نقش و طرح و تصویر و نقاشی -5

 .باشد آمده وجود به ترکیبی یا ساده صورت به

 پیكره رگونهه-1

 .ساختمان نقشه و طرح قبیل از معماری اثر -1

 .باشد آمده پدید ابداع و ابتكاری روش با که عكاسی اثر -1

 .گلیم و قالی نقشه و صنعتی یا دستی رهایهن به مربوط ابتكاری اثر -2

 .باشد آمده پدید ملی هنر و فرهنگی میراث عامه با فرهنگ پایه بر که ابتكاری اثر-12

 .باشد داشته ابتكار و ابداع جنبه که فنی اثر( 1

 .باشد آمده پدید فصل این در نامبرده اثرهای از اثر چند ترکیب از که دیگر مبتكرانه اثر هرگونه( 9

 

 پديدآورنده حقوق: دوم فصل

 .اوست اثر و نام از معنوی و مادی برداری بهره حقوق و اثر اجرای و عرضه و پخش و نشر انحصاری حق شامل پدیدآورنده حقوق: 1ماده 

 .است انتقال قابل غیر و نیست مكان و زمان به محدود پدیدآورنده معنوی حقوق: 1ماده 

 :کند واگذار غیر به زیر موارد جمله از موارد کلیه در را خود مادی حقوق از استفاده تواند می قانون این حمایت دمور اثرهای پدیدآورنده: 5ماده 

 آن مانند و تلویزیونی و سینمایی های فیلم تهیه. 

 دیگر یها شینما وتئاتر  مانند ای صحنه نمایش. 

 دیگر وسیله هر یا نوار یا صفحه روی بر اثر صوتی یا تصویری ضبط. 

 دیگر وسایل و تلویزیون و رادیو از پخش. 

 آن مانند و ریزی قالب و کلیشه و گراور و عكاسی و نقاشی و چاپ راه از اثر عرضه و تكثیر و نشر و ترجمه. 

 تبلیغاتی و هنری و صنعتی و ادبی و علمی کارهای در اثر از استفاده. 

  است شده درج قانون این دوم ماده در که دیگری اثرهای آوردن پدید یا کردن فراهم در اثربكار بردن. 
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 ناشـی  حقـوق  و شود می نامیده مشترک اثر نباشد، متمایز و جدا آنان کار یكایک و باشد آمده وجود به پدیدآورنده چند یا دو همكاری با که اثری: 1ماده 

 .است پدیدآورندگان مشاع حق آن از

 مأخـذ  ذکـر  بـا  تقریظ و انتقاد صورت به و تربیتی و آموزشی و فنی و علمی و ادبی مقاصد به آنها به ناداست و است یافته انتشار که اثرهایی از نقل: 1ماده 

 .است مجاز متعارف حدود در

 اینكـه  بـر  مشـروط  نیسـت  الزامی شود می تكثیر و تهیه آنها معلمان توسط آموزشی مؤسسات در تدریس برای که هایی جزوه مورد در مأخذ ذکر: تبصره

 .باشد نداشته فاعیانت جنبه

 طبـق  تواننـد  مـی  شـوند  مـی  اداره انتفـاعی  غیـر  صورت به که آموزشی و علمی مؤسسات و نشریات آوری جمع مؤسسات و عمومی های کتابخانه: 1ماده 

 متناسـب  و نیـاز  مـورد  میزان به آن مشابه طرق یا عكسبرداری راه از قانون این حمایت مورد اثرهای از رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به که ای نامه آیین

 .کند برداری نسخه خود فعالیت با

 کماکـان  نیـز  قـانون  ایـن  تصـویب  از پس است داده انتشار اجازه یا و کرده پخش قانون این تصویب از قبل که را آثاری تواند می 1اطالعات وزارت: 2ماده 

 .دهد قرار استفاده مورد

 کـرده  منتشـر  و چـاپ  درسـی  یهـا  کتـاب  قانون موجب به قانون این تصویب از قبل که را درسی یها کتاب تواند می پرورش و آموزش وزارت: 12ماده 

 .دهد قرار استفاده مورد کماکان است

 یبـرا  کـه  صـورتی  در فقـط  تلویزیـونی  و رادیویی های برنامه ضبط و 9 ماده از 1 بند در مذکور قانون، این حمایت مورد اثرهای از برداری نسخه: 11ماده 

 .است مجاز باشد انتفاعی غیر و شخصی استفاده

 
 

 ديگر قانوني هاي حمايت و پديدآورنده حق از حمايت مدت: سوم فصل

ـا          (مجلس شورای اسالمي 1381اصالحیه سال ). 19ماده  ـایت ی ـانون کـه بـه موجـب وص مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضـوع ایـن ق

گ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسـی منتقـل نشـده باشـد بـرای همـان       شود از تاریخ مر وراثت منتقل می

 گیرد قرار می( ولی فقیه)مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسالمی 

ـال بعـد از فـوت آخـرین         (1)مدت حمایت اثر مشترک موضوع مـاده   (مجلس شورای اسالمي 1381اصالحیه سال )تبصره ـ  ـاه س ـانون پنج ایـن ق

 ...پدیدآورنده خواهد بود 

 بـرای  آنكـه  مگـر  اسـت  دهنده، سفارش به متعلق اثر آمدن پدید تاریخ از پنجاه سال تا آید می پدید سفارش نتیجه در که اثرهایی مادی حقوق: 11ماده 

 .باشد شده توافق محدودتری ترتیب یا کمتر مدت

 مـاده  ایـن  موضـوع  قـانون  ایـن  حمایـت  مورد آثار به مسابقه شرایط طبق ادبی و هنری و علمی مسابقات در که امتیازاتی و نقدی یزهجا و پاداش: تبصره

 .بود خواهد پدیدآورنده به متعلق گیرد می تعلق

 .باشد شده توافق کمتر مدت برای اینكه رمگ کند استفاده حق این از واگذاری از پس پنجاه سال تا تواند می پدیدآورنده حق گیرنده انتقال: 11ماده 

 مـاده  ایـن  موضـوع  قـانون  ایـن  حمایـت  مورد آثار به مسابقه شرایط طبق ادبی و هنری و علمی مسابقات در که امتیازاتی و نقدی جایزه و پاداش: تبصره

 .بود خواهد پدیدآورنده به متعلق گیرد می تعلق

                                                 
و  یافكـار عمـوم   تیبـه منظـور هـدا    91/19/1119 تـاریخ  دری بوده است که وزارت اطالعات و جهانگرد ذکور، منظور از وزارت اطالعات،در زمان تصویب قانون م - 1

رت اطالعـات و  وابسـته بـه وزا   یهـا  سـازمان برخـی از  . ایجـاد شـد   خانـه وزارتیـک  به  غاتیاداره کل انتشارات و تبلبا تبدیل  یو انتشارات یغاتیتبل لیامور و وسا هیتمرکز کل

 سـات یتاس یسـهام  شـرکت ، پـارس  یخبرگزار سازمانی، چاپخانه وزارت اطالعات و جهانگرد یسهام شرکت، رانیا یمل ونیزیتلو ویسازمان راد عبارت بودند از یجهانگرد

 .یجهانگرد
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 در و خـود  بـه  متعلـق  پدیدآورنـده  حیات صورت در مذکور حق از استفاده مواد آن در مندرج یها مدت انقضای از پس 11و  11مواد  مورد در: 15ماده 

 .بود خواهد 19 ماده در مقرر ترتیب تابعصورت  نیا غیر

 :بود خواهد قانون این حمایت مورد سال پنجاه مدت به عرضه یا نشر تاریخ از پدیدآورنده مادی حقوق زیر موارد در: 11ماده 

 .عكاسی یا سینمایی ثرهایا .1

 .باشد شده واگذار حقوقی شخص به آن از استفاده حق یا باشد حقوقی شخص به متعلق اثر هرگاه .9

 همـان  از دیگـری  اثـر  برای را آنها تواند نمیکس  چیه و بود خواهد برخوردار قانون این حمایت از است اثر معرف که ای ویژه نشانه و عنوان و نام: 11 ماده

 .برد بكار کند شبهه القای که ترتیبی به آن مانند یا نوع

 بـا  را پدیدآورنـده  نـام  بایـد  دارنـد  انتفاع منظور به را اثری از اقتباس یا استناد یا استفاده اجازه قانون این طبق که کسانی و ناشر و گیرنده انتقال: 11 ماده

 اینكـه  مگـر  نماینـد  درج و اعـالم  متـداول  و معمـول  روش بـه  شـده  تكثیر یا چاپی های نسخه یا اصلی نسخه روی یا اثر همراه اثر معرف ویژه نشانه و عنوان

 .باشد کرده موافقت دیگری ترتیب به پدیدآورنده

 .است ممنوع پدیدآورنده اجازه بدون آن نشر و قانون این حمایت مورد های اثر در تحریف یا تغییر هرگونه: 12 ماده

 قـانون  ایـن  حمایـت  مـورد  اثرهـای  تكثیـر  یا و ضبط یا و پخش یا نشر یا چاپ به که اشخاصی وها  کارگاه و صوت ضبط ایه بنگاه وها  چاپخانه: 92ماده 

 تمـام  بـر  را صـدا  و موسـیقی  صـفحه  روی مسلسـل  شـماره  و انتشـار  یـا  پخـش  یا تكثیر یا ضبط یا کتاب  نسخه تعداد و چاپ دفعات شماره باید پردازند یم

 .نمایند درج مورد حسب بر مربوط کارگاه و بنگاه یا چاپخانه نام و تاریخ ذکر با ودش می پخش که هایی نسخه

 ثبـت  بـه  نماید می آگهی آثار نوع تعیین با هنر و فرهنگ وزارت که مراکزی در را خود اثر ویژه نشانه و عنوان و نام و اثر توانند می پدیدآورندگان: 91ماده 

 .برسانند

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به ثبت درخواست پذیرفتن مرجع همچنین و ثبت تشریفات یافتن انجام ترتیب و چگونگی نامهآیین

 شـده  اجـرا  یـا  نشر یا پخش یا چاپ ایران در بار نخستین برای اثر که بود خواهد برخوردار قانون این حمایت از موقعی پدیدآورنده مادی حقوق: 99ماده 

 .باشد نشده اجرا یا و پخش یا نشر یا چاپ کشوری هیچ در قبالً و باشد

 
 

 ها مجازات و تخلفات: چهارم فصل

 نـام  بـه  عامـداً  عالمـاً  یا و او اجازه بدون پدیدآورنده نام به یا خود نام به است قانون این حمایت مورد که را دیگری اثر از قسمتی یا تمام هرکس: 91ماده 

 .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از تأدیبی حبس به کند رضهع یا پخش یا نشر پدیدآورندهاز  ریغ دیگری شخص

 خواهـد  محكـوم سـال   کیـ  تـا  ماه سه از تأدیبی حبس به کند نشر و پخش و چاپ دیگری یا خود نام به را دیگری ترجمه اجازه بدون هرکس: 91ماده 

 .شد

 .شد خواهند محكومسال  کی تا ماه سه زا تأدیبی حبس به قانون این 11و  11و  12و  92 مواد از متخلفین: 95ماده 

 بـا  اثـر  از اسـتفاده  پدیدآورنـده  حـق  مـدت  شـدن  سـپری  سبب به که مواردی در قانون این 112و  11و  12و  92 مواد از متخلفان به نسبت: 91ماده 

 .داشت خواهد را خصوصی شاکی عنوان هنر و فرهنگ زارتو. تاس آزاد همگان برای قانون این مقررات رعایت

 آگهـی  او هزینـه  و انتخـاب  بـه  هـا  روزنامـه  از یكی در حكم مفاد که کند درخواست نهایی حكم کننده صادر دادگاه از تواند می خصوصی شاکی: 91ماده 

 .شود

 تخسـار  باشـد  او تصـمیم  از ناشـی  جـرم  کـه  مسئول حقیقی شخص جزایی تعقیب بر عالوه باشد حقوقی شخص قانون این از متخلف هرگاه: 91ماده 

 جـرم  مرتكـب  امـوال  از التفـاوت  مابـه  نكندو فتكا تنهایی به حقوقی شخص اموال که صورتی در و شد خواهد جبران حقوقی شخص اموال از خصوصی شاکی

 .شود می جبران

 آن ضـبط  و تشـكای  مورد آثار عرضه و پخش و نشر از جلوگیری به نسبت خصوصی شاکی شكایت به رسیدگی ضمن توانند می قضایی مراجع: 92ماده 

 .بدهند دادگستری ضابطین به الزم دستور
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 تـاریخ  تـا  دیگـران  اثرهـای  از اجـازه  بـدون  کـه  اشخاصی است برخوردار قانون این حمایت ازآمده  دیپد قانون این تصویب از پیش که اثرهایی: 12ماده 

 یـا  پدیدآورنـده  اجـازه  بـا  مگـر  ندارنـد  را آثـار  آن فـروش  یـا  مجدد ارائه یا یرتكث یا پخش یا اجرا یا نشر حق اند کرده برداری بهره یا استفاده قانون این تصویب

 چـاپ  بـه  را اثـر  قـانون  ایـن  تصـویب  بـر  مقـدم  تـاریخ  به کیفر از فرار برای که کسانی همچنین و ماده این حكم از متخلفین قانون، این رعایت با او مقام قائم

 .شد خواهند محكوم 91 ماده در مقرر کیفر به ندکن برداری بهره آن از یا تكثیر یا ضبط یا رسانند

 .است باقی خود اعتبار به گردیده مطرح قضایی مراجع در قانون این تصویب از قبل که شكایاتی و دعاوی

 .شود می موقوف او گذشت با و شروع خصوصی شاکی شكایت با قانون این در مذکور های بزه تعقیب: 11ماده 

 .است ملغی عمومی مجازات قانون 911 و 911 و 911 و 915 مواد: 19ماده 

 خواهـد  وزیـران  هیـأت  تصـویب  بـه  و تهیه اطالعات وزارت و دادگستری وزارت و هنر و فرهنگ وزارت طرف از قانون این اجرایی های نامه  آیین: 11ماده 

 .رسید

 یـازدهم  پنجشـنبه  روز جلسه در 1111 ماه آذر سوم دوشنبه روز تاریخ در سنا مجلس تصویب از پس تبصره سه و ماده سه و سی بر مشتمل فوق قانون

 .رسید ملی شورای مجلس تصویب به شمسی هشت و چهل و سیصدهزار و  کی ماه ید
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 اي رايانه افزارهاي نرم آورندگان پديد حقوق از حمايت قانون: چهارمبخش 

 مجلس شورای اسالمی -1/12/1112: تاریخ تصویب

 

 طیدر محـ  هـا  داده ارائه و تدوین نحوه. است آن آورنده پدید به متعلق ای رایانه افزار نرم معنوی و مادی برداری بهره حق و اجرا عرضه، ،نشر حق - 1 ماده 

 یمعنـو حقـوق   مـدت  و افـزار  نـرم  آوردن پدیـد  تـاریخ  از سـال ( 52) پنجـاه  مادی حقوق مدت. بود خواهد افزار نرم احكام مشمول نیز ای رایانه پردازش قابل

 .است نامحدود

بـه   مـاده  ایـن  بـه  مربـوط  نامـه  نیـی آ شود، می شناخته اختراع عنوان به افزار نرم ،اختراعات و عالیم ثبت قانون در مقرر شرایط وجود صورت در - 9 ماده 

 .رسید خواهد وزیران هیأت بیتصو

 از یگـر ید افـزار  نـرم  بـرای  را آنهـا  توانـد  نمی کس هیچ و است برخوردار قانون نای حمایت از است افزار نرم معرف که ای ویژه نشانه و عنوان نام، - 1 ماده 

 .شد خواهد محكوم قانون این( 11) ماده در مقرر مجازات به صورت این غیر در برد بكار کند شبهه القای که ترتیبی به آن مانند یا نوع همان

 .نیست واسط افزارهای نرم حقوق دارنده به متعلق آید می پدید دیگر افزارهای نرم واسطه به که افزاری نرم از بخش آن از ناشی حقوق - 1 ماده 

 .است مجاز اولیه افزارهای نرم مادی حقوق رعایت با افزارها نرم دیگر با سازگار و مكمل افزارهای نرم آوردن پدید - 5 ماده 

 :صورت این در باشد اردادقر یا و استخدام از ناشی است ممكن افزارها نرم آوردن پدید - 1 ماده 

 .شود اعالم ثبت، گواهی صدور منظور به قانون این در شده یاد مراجع به ثبت متقاضی توسط آورنده پدید نام باید - الف 

 مربـوط و  مـادی  وقحقـ  باشـد،  قـرارداد  موضـوع  جزء آن آوردن پدید یا و بوده نظر مورد افزار نرم آوردن پدید قرارداد، انعقاد یا استخدام از هدف اگر - ب

 .باشد شده بینی پیش دیگری صورت به قرارداد در اینكه مگر است، کارفرما یا کننده استخدام به متعلق افزار نرم توسعه و تغییر حق

مـورد   مزمـان ه طـور  به چنانچه است شده تهیه شخصی استفاده برای مجاز طریق به که افزاری نرم تكثیر همچنین و پشتیبان های نسخه تهیه - 1 ماده 

 .است بالمانع نگیرد، قرار استفاده

وزارت  توسـط  مـورد  حسـب  انفورماتیـک  عـالی  شـورای  توسـط  فنـی  تأییدیه صدور از پس قانون این( 9) و( 1) مواد موضوع افزارهای نرم ثبت - 1 ماده 

 .پذیرد می انجام ها شرکت ثبت مرجع یا و اسالمی ارشاد و فرهنگ

 در مـاده  شـده  یاد فنی تأییدیه ،دعوی اقامه از پیش که است مسموع قضایی مراجع در صورتی در ،قانون این حمایت مورد حقوق نقض دعوای - 2 ماده 

 .باشد شده تسلیم ربط یذ مرجع به باید نیز ثبت تقاضای ،مزبور تأییدیه بر عالوه ،اختراع حق مورد در. باشد شده صادر قانون این( 1)

 تـه یکم» نـام  بـه  ای کمیتـه  اسـت،  آن بودن اختراع مدعی آن آورنده پدید که هاییافزار نرم مورد در( 1) ماده موضوع فنی هتأییدی صدور برای - 12 ماده 

 ،یعـال  شـورای  نماینـدگان  عنـوان  به افزار نرم ارشد کارشناس سه از مرکب کمیته این اعضای. شود می تشكیل انفورماتیک عالی شورای نظر زیر «اختراع حق

 .بود خواهد انفورماتیک عالی شورای انتخاب به حقوقی کارشناس یک و کشور امالک و اسناد ثبت مانساز نماینده

 و عفـت  اسـالمی  اخـالق  خـالف  اسـالمی  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت تشخیص به که افزارهایی نرم برای فنی تأییدیه صدور از است مكلف شورا - 11 ماده 

 یشـورا  یکتبـ  اسـتعالم  بـه  راجـع  هفته دو ظرف باید اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت. کند خودداری شندبا نوجوانان و کودکان شخصیت سالمت و عمومی

 .کند نظر اعالم انفورماتیک عالی

 یا انـه یرا صـنفی  نظـام  مجـاز،  ای رایانـه  تجـاری  یها تیفعال ساماندهی و بخشی نظم ،قانون این در شده یاد حقوق از عملی حمایت منظور به - 19 ماده 

در  شـده  یـاد  جـرایم  یهـا  مجـازات  برابر مربوط، صنفی تخلفات به مربوط یها مجازات. آمد خواهد وجود به شورا نظارت تحت شده یاد صنف اعضای طتوس

 .بود خواهد - آن های اصالحیه و 11/1/1152 مصوب - صنفی امور قانونی حهیال

ده  از نقـدی  جـزای  و مـاه  شـش  تـا  روز یـک  و نود از حبس به خسارت جبران بر هعالو نماید نقض را قانون این حمایت مورد حقوق هرکس - 11 ماده 

 .گردد می محكوم ریال( 52 222 222) میلیون پنجاه تا( 12 222 222) ونیلیم
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 .شود می جبران جرم مرتكب شخص اموال از خصوصی شاکی خسارات - تبصره 

 .شود آگهی او هزینه و انتخاب با ها روزنامه از یكی در هدادگا حكم مفاد کند تقاضا تواند می خصوصی شاکی - 11 ماده 

 .شود می موقوف او با گذشت و آغاز خصوصی شاکی شكایت با( 11) ماده در مذکور جرم رسیدگی - 15 ماده 

 .باشد شده توزیع و ولیدت ایران در بار نخستین برای موضوع که بود خواهد قانون این حمایت مورد صورتی در( 1) ماده در مذکور حقوق - 11 ماده 

 لیتشـك  نحـوه  همچنـین  مربـوط  هـای  هزینه و فنی تأییدیه و ثبت گواهی صدور چگونگی قبیل از مواردی شامل قانون این اجرایی نامه آیین - 11 ماده 

 وزیـران  بیتصـو  بـه  دادگستری و اسالمی ادارش و فرهنگ های وزارتخانه هماهنگی با و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به ای، رایانه صنفی نظام

 .رسید خواهد

 خیدر تـار  و بیتصـو  یاسـالم  شـورای  مجلـس  1/12/1112 مـورخ  یكشـنبه  روز علنـی  جلسـه  در تبصـره  یـک  و مـاده  هفـده  بـر  مشـتمل  فوق قانون 

 .است رسیده نگهبان شورای تأیید به 12/12/1112
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افزارهاي  قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم ( 71) و (2)مواد آيين نامه اجرايي از : پنجمبخش 

 اي رايانه

 (31تا  1مواد )قسمت اول 

 

 وزیران أتیه -21/4/1383مصوبه 

 

ــالم  وزارت ــاد اس ــگ و ارش ــتر یفرهن ــان ییوزارت دادگس ــات - یوزارت بازرگ ــاور و  وزارت ارتباط  یفن

 کشور یزیر و برنامه تیریسازمان مدت اطالعات

 

 92/11/1112 مـورخ  25092221شـماره   شـنهاد یبنـا بـه پ   91/1/1111خ در جلسه مـور  رانیزو أتیه

 دآورنـدگان یاز حقـوق پد  تیـ حما قـانون ( 11)و ( 9)کشور و به اسـتناد مـواد    یزیر و برنامه تیریسازمان مد

 :نمود بیتصو ریرا به شرح ز ادشدهیمواد  ییاجرا نامه نییآ ،1112مصوب افزار  نرم

 

 

 افزار ثبت نرم لقسمت او 

 :افزار تعاریف مربوط به ثبت نرم لاو بخش

 .باشد می 11122ای ـمصوب  افزارهای رایانه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم «قانون»نامه منظور از کلمه  در این آیین 1ماده 

ها و مستندات مربوط به آنها و نیـز اطالعـات مربـوط بـه عملیـات یـک        ها، دستورالعمل ای، رویه های رایانه افزار عبارت است از مجموعه برنامه نرم 9ماده 

 . ضبط شده باشدای رایانه یای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یكی از حاملها سیستم رایانه

ه مستقل تهیه و ارائه شـود نیـز   پدید کیافزار پردازش شده و به صورت  افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم آثار و محصوالت نرم 1تبصره 

 .نامه خواهد بود مشمول این آیین

هـای آن تـدوین شـده باشـد،      ای و مستندات و دسـتورالعمل  های رایانه افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینكه برنامه خلق عملیات نرم 9تبصره 

 .نماید شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی افزار محسوب نمی نرم

ـار خـود کلیـه مراحـل مربـوط         پدیدآورنده نرم 1ماده  ـاس دانـش و ابتك از تحلیـل، طراحـی، سـاخت و     اعـم  افزار شخص یا اشخاصی هستند که بـر اس

 .افزار را انجام دهند سازی نرم پیاده

افزار به پدیدآورنده آن و محـدود بـه زمـان و     مای بدون اینكه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نر افزار رایانه حقوق معنوی نرم 1ماده 

 .مكان نیست و غیرقابل انتقال است

، حق نشـر، حـق عرضـه، حـق اجـرا، حـق       یای بدون اینكه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخص افزار رایانه حقوق مادی نرم 5ماده 

 .باشد یانتقال مبرداری اقتصادی است و قابل نقل و  تكثیر و هر گونه بهره

، تكثیر شـده یـا بـه منظـور فـوق در      ایرایانه  یافزار در معرض استفاده عموم اعم از اینكه بر روی یكی از حاملها نشر عبارت است از قرار دادن نرم 1ماده 

 .ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود رایانه یها طیمح
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 .برداری مشخص برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مكان محدود و برای بهره افزار عرضه عبارت است از ارائه نرم 1ماده 

 .یا رایانه یها طیافزار در مح اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم 1ماده 

 : بخش دوم حقوق پدیدآورنده

سال یـا کمتـر، بـا     12موضوع قانون برای مدت  یتفاده از تمام یا قسمتی از حقوق ماداس. افزار به پدیدآورنده تعلق دارد حقوق مادی و معنوی نرم 2ماده 

افـزاری را کـه دیگـری     اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یـا عرضـه یـا اجـرای نـرم     . باشد قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می

 .ای دیگر توافق شده باشد آورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینكه با پدیدآورنده به گونهاند مكلفند نام پدید پدیدآورده است به دست آورده

آینـد   قـانون پدیـد مـی   ( 1)که مطابق ماده  ییافزارها نرم یحقوق ماد. افزار ممكن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد نرم 12ماده 

دهنده است، مگر اینكه برای مدت کمتر یا ترتیب محـدودتری توافـق شـده باشـد ولـی حقـوق        متعلق به سفارش( سال 12)ون قان( 1)به مدت مقرر در ماده 

 .افزارها متعلق به پدیدآورنده است معنوی نرم

افـزار مشـخص باشـد،     در پدیـدآوردن نـرم   کیـ افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر  هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم 11ماده 

شـود و   در صورتی که کار یكایک آنان جدا و متمایز نباشـد اثـر مشـترک نامیـده مـی     . گیرد حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می

 .است دآورندگانیحقوق ناشی از آن حق مشاع پد

 .صالحه مراجعه نمایند ییمورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضاتوانند در  تبصره هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می

جدید ایجاد کند بالمـانع اسـت و نقـض     یکاربر ای ها تیو ظرف ها تیافزارهای سازگار و مكمل که قابل افزارهای دیگر برای ایجاد نرم استفاده از نرم 19ماده 

افزارهـایی کـه    افزار سازگار و مكمل رضایت کتبی پدیدآورنـدگان نـرم   پدیدآورنده نرم نكهیط بر اشود مشرو افزارهای دیگر محسوب نمی حقوق پدیدآورنده نرم

 .و توزیع شده است را گرفته باشد دیتول رانیبرای نخستین بار در ا

 .افزار جدید است رمن دآورندهیآید متعلق به پد افزارهای دیگر پدید می افزارهای جدید که به واسطه نرم حقوق مادی و معنوی نرم 11ماده 

گیـرد،   نامـه تعلـق مـی    این آیـین  تیپاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حما 11ماده 

 .متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود

ـا          رمافزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک ن اشخاصی که نرم 15ماده  ـام خـود ثبـت، تكثیـر، منتشـر، عرضـه و ی افزار جدید به حساب آورد، بـه ن

 .اند افزار یادشده را نقض کرده برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم بهره

ذ مجـوز دارنـده حقـوق    افزار خود بدون اخـ  افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم ای که معرف نرم اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه 11ماده 

 .شوند افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می مادی و معنوی نرم

د منتشر یا عرضه شده اسـت تهیـه و مـور    دآورندهیافزاری را که بدون اجازه پد اشخاصی که با علم و اطالع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم 11ماده 

 .گردند یبرداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب م بهره

ـا          ریای متعلق به پدیدآورنده است و سا افزار بر روی حاملهای رایانه حق تكثیر تمام یا بخشی از نرم 11ماده  ـا عرضـه ی اشـخاص حتـی اگـر قصـد نشـر ی

 .برداری نداشته باشند مجاز به تكثیر نیستند بهره

تابعه آنها کـه شـمول قـانون     یها ها و واحدها و سازمان های دولتی و دیگر دستگاه افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه کارگیری نرم بهخرید و  12ماده 

 .افزارهای کپی غیرمجاز نیستند مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم ادشدهی یها حسابان دستگاه ذی. باشد بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می

هـای متعلـق    مورد حمایت قـانون روی رایانـه   یافزارها برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره کارکنان دستگاه تبصره

 .متخلفان از این حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود. باشند به دولت و دستگاه مرتبط نمی

 :افزار اختراع نرم مسو بخش

ای بـا ترکیـب مقـرر     قانون، کمیتـه ( 12)ماده  یافزارهایی که پدید آورنده مدعی اختراع آن است، در اجرا به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم 92ماده 

المـانع  شوند و انتصـاب مجـدد آنـان نیـز ب     کمیته به مدت سه سال منصوب می نیا یاعضا. شود انفورماتیک تشكیل می یعال یدر ماده مذکور زیر نظر شورا

 .انفورماتیک خواهد رسید یعال یجلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورا لیدستورالعمل مربوط به نحوه تشك. است
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ـا         در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم 91ماده   افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكیـت صـنعتی، اظهارنامـه مربـوط را اخـذ و تكمیـل و همـراه ب

ـانونی یـک نسـخه از           . نماید مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می ـام تشـریفات ق اداره مالكیـت صـنعتی موظـف اسـت پـس از انج

مطـرح و در   دبیرخانه مزبـور موضـوع را در کمیتـه حـق اختـراع     . انفورماتیک ارسال نماید یعال یاظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورا

قـرر در قـانون   صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالكیت صنعتی اعالم تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبـات و تشـریفات م  

 .های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعالم نتیجه نماید نامه ثبت عالئم و اختراعات و آیین

 .افزار همان است که در قانون ثبت عالئم و اختراعات و اصالحات بعدی آن مشخص شده است نده ورقه ثبت اختراع نرمحقوق دار 99ماده 

نامـه   افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات ایـن آیـین   تبصره استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت عالئم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم

 .نخواهد بود

 :افزار چگونگي صدور گواهي ثبت نرم مچهار بخش

افـزار را تهیـه    توسط متقاضی ثبـت نـرم   لیتكم یالزم برا یها انفورماتیک با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرم یعال یدبیرخانه شورا 91ماده 

 .تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد

عالوه بـر آن متقاضـی بایـد    . دارد می افتیدر دیافزار را به دبیرخانه تحویل داده و رس ها، دو نسخه از نرم فزار پس از تكمیل فرما متقاضی ثبت نرم 91ماده 

ریال برای تأیید فنـی بـه حسـاب    ( 222،122)یكصدد زار  برای ثبت وریال [ 1112اصالحیه سال ]ریال ( 222،222،1)یک میلیون افزار مبلغ  به ازای هر نرم

 .دهد لیزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحوخ

افـزار را بـا اخـالق     ، عـدم مخالفـت نـرم   یافزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم 95ماده 

 .وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعالم کند. اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان استعالم کند

تبصره چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعالم شورا قادر به اظهارنظر قطعـی نباشـد، موظـف اسـت ضـمن اعـالم دالیـل خـود،         

افزار با ضوابط و مقررات فرهنگـی از جملـه اخـالق اسـالمی، عفـت       مخالفت نرمصورت عدم  نیا ریدر غ. حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعالم نماید

 .عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد

بـه وزارت   افزار اقـدام و نظـر خـود را    نرم یفن یشورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررس 91ماده 

 .است یعدم اعالم نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فن. یادشده اعالم نماید

افزار و صدور گواهی ثبت به نـام متقاضـی    وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم 91ماده 

 .اقدام نماید

در ایـن  . افزار بـه شـخص دیگـری منتقـل شـود      نرم یتواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق ماد افزار می بت نرمدارنده گواهینامه ث 1تبصره 

 .افزار درج نماید ثبت نرم نامهیصورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواه

افزار را در جایگاه اینترنتی که به همـین منظـور ایجـاد گردیـده اسـت درج       نرموزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالكیت حقوق مادی  9تبصره 

 .کند

( 12)افـزار کمیتـه حـق اختـراع مـذکور در مـاده        نرم( 91) افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم 91ماده 

ـا عـدم تأییـد اختـراع توسـط دبیرخانـه شـورا         . گردد می درج دم تأیید در فرم مربوطقانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا ع  یعـال  یابـالغ تأییـد ی

 .گیرد و از آن طریق به متقاضی صورت می یصنعت تیانفورماتیک کشور به اداره مالك

گیـرد بـه    و ثبت در اختیار آنهـا قـرار مـی    دییجهت تأ افزارهایی که انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مكلفند از نسخ نرم یعال یشورا 92ماده 

اشخاصـی کـه در دبیرخانـه شـورا و     . افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد نرم ینحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق ماد

قبیـل   نیـ بـه عـالوه تخلـف ا   . ق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفتوزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شكایت مالک به عنوان ناقض حقو

واهـد  اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقـرر نیـز در مـورد آنـان اعمـال خ     

 .شد
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 .تبصره در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود

توانند بـه مراجـع    حق می نخواهد بود و افراد ذی گریافزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص د قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم 12ماده 

 .صالحه قضایی مراجعه نمایند

انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعتراض داشته باشـد حسـب مـورد     یعال یافزار نسبت به تصمیم شورا چنانچه متقاضی ثبت نرم 11ماده 

 .شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین می تواند در شورای یادشده و یا کمیته می
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 اي رايانه جرائم قانون: ششمبخش 

 

 ها تمجازا و جرائم يکم بخش

 مخابراتي و اي رايانه هاي سيستم و ها داده محرمانگي عليه جرائم يکم فصل

 غیرمجاز دسترسي میك مبحث   

 حـبس  بـه  یابـد،  دسترسی است شده حفاظت امنیتی تدابیر وسیله به که مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس یاها  داده به غیرمجاز طور به هرکس( 1) ماده   

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون بیست تا پنج از نقدی جزای یا سال یک ات روز یک و نود از

 غیرمجاز شنود مدو مبحث   

 را نـوری  یـا  الكترومغناطیسی امواج یا مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس در غیرعمومی ارتباطات انتقال حال در محتوای غیرمجاز طور به هرکس( 9) ماده   

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون چهل تا ده از نقدی جزای یا سال دو تا ماه شش از حبس به کند، شنود

 یا انهیرا جاسوسي مسو مبحث

 رتكـب م داده یهـا  حامـل  یـا  مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس در شده ذخیره یا انتقال حال در سری یا داده به نسبت غیرمجاز طور به هرکس( 1) ماده   

 :شد خواهد محكوم مقرر یها مجازات به  شود، زیر اعمال

 شصـت  تـا  بیسـت  از نقـدی  جزای یا سال سه تا یک از حبس به انتقال، حال در سری محتوای شنود یا آنها تحصیل یا مذکور یا داده به دسترسی( الف

 .مجازات دو هر یا ریال میلیون

 .سال ده تا دو از حبس به صالحیت، فاقد خاصاش برای مذکور یا داده دادن قرار دسترس در( ب

 .سال پانزده تا پنج از حبس به آنها، عامالن یا بیگانه گروه یا شرکت سازمان، دولت، برای مذکور یا داده دادن قرار دسترس در یا افشا( ج

 .زند می لطمه ملی منافع یا کشور امنیت به آنها افشای که است یا داده سری یا داده ـ1 تبصره

 وزارت توسـط  قـانون  ایـن  تصـویب  تـاریخ  از مـاه  سه ظرف آنها حفاظت و بندی طبقه نحوه و سری یا داده تشخیص و تعیین نحوه نامه آئین ـ9 تبصره

ـ  هیئت تصویب به و تهیه مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع و اطالعات فناوری و ارتباطات کشور، دادگستری، هایوزارتخانه همكاری با اطالعات  خواهـد  تدول

 .رسید

 حـبس  بـه  کنـد،  نقض را مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس امنیتی تدابیر  قانون، این( 1) ماده موضوع سری یا داده به دسترسی قصد به هرکس( 1) ماده

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون چهل تا ده از نقدی جزای یا سال دو تا ماه شش از

 داده الزم آمـوزش  آنهـا  بـه  و هسـتند  مربوط یها ستمیس یا قانون این( 1) ماده در مقرر سری یا داده حفظمسئول  که دولتی مأموران هچنانچ( 5) ماده   

 دسترسـی  موجـب  امنیتـی  تـدابیر  رعایـت  عـدم  یـا  مباالتی بی احتیاطی، بی اثر بر است گرفته قرار آنها اختیار در مذکور یها ستمیس یاها  داده یا است شده

 میلیـون  چهـل  تـا  پـنج  از نقدی جزای یا سال دو تا روز یک و نود از حبس به شوند، مذکور یها ستمیس یا داده یها حامل ،ها داده به صالحیت فاقد اشخاص

 .شد خواهند محكوم سال دو تا ماه شش از خدمت از انفصال و مجازات دو هر یا ریال
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 مخابراتي و اي رايانه هاي ستمسي و ها داده تماميت و صحت عليه جرائم دوم فصل

 یا انهیرا جعل میك مبحث

 ریـال  میلیـون  یكصـد  تا بیست از نقدی جزای یا سال پنج تا یک از حبس به و محسوب جاعل شود، زیر اعمال مرتكب غیرمجاز طور به هرکس( 1) ماده

 :شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا

 .ها داده متقلبانه کردن اردو یا ایجاد یا استناد قابل یا داده تغییر( الف

 متقلبانـه  کـردن  وارد یـا  ایجـاد  یـا هـا   تراشه یا مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس در پردازش قابل یا حافظه یها کارت در موجود عالیم یاها  داده تغییر( ب

 .آنها به عالیم یاها  داده

 .شد خواهد محكوم فوق ماده در مندرج مجازات به کند، استفاده آنها ازها  شهترا یاها  کارت یاها  داده بودن مجعول به علم با هرکس( 1) ماده

 مخابراتي و یا انهیرا یها ستمیس یا ها داده در اخالل و تخریب مدو مبحث   

 پـردازش  غیرقابـل  یـا  لمختـ  یـا  تخریب یا حذف داده یها حامل یا مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس از را دیگری داده غیرمجاز طور به هرکس( 1) ماده

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون چهل تا ده از نقدی جزای یا سال دو تا ماه شش از حبس به  کند

 یـا هـا   داده تخریـب  یـا  یکار دست کردن، متوقف کردن، حذف پخش، دادن، انتقال کردن، وارد قبیل از اعمالی انجام با غیرمجاز طور به هرکس( 2) ماده

 یـا  سـال  دو تـا  مـاه  شـش  از حبس به کند، مختل را آنها کارکرد یا بیاندازد کار از را دیگری مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس نوری، یا الكترومغناطیسی مواجا

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون چهل تا ده از نقدی جزای

 بـه  مجـاز  اشـخاص  دسترسـی  مـانع هـا   داده رمزنگـاری  یا گذرواژه تغییر ،ها داده کردن مخفی قبیل از اعمالی انجام با غیرمجاز طور به هرکس( 12) ماده

 مجـازات  دو هـر  یـا  ریـال  میلیـون  بیسـت  تـا  پـنج  از نقـدی  جزای یا سال یک تا روز یک و نود از حبس به شود، مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس یاها  داده

 .شد خواهد محكوم

 و یا انـه یرا یهـا  سـتم یس علیـه  را قانون این( 12) و( 2)، (1) مواد در مذکور اعمال عمومی آسایش یا امنیت انداختن خطر به قصد به کسهر( 11) ماده   

 بـه  شـود،  مرتكـب  بانكـداری  و نقـل  و حمل مخابرات، گاز، برق، آب، درمانی، خدمات قبیل از روند، می کار به عمومی ضروری خدمات ارائه برای که مخابراتی

 .شد خواهد محكوم سال ده تا سه از حبس

 

 رايانه با مرتبط برداري كاله و سرقت سوم فصل
 بیسـت  تـا  یـک  از نقـدی  جزای به باشد، آن صاحب اختیار درها  داده عین چنانچه برباید، را دیگری به متعلق یا داده غیرمجاز طور به هرکس( 19) ماده   

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون بیست تا پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز یک و نود از سحب به صورت این غیر در و ریال میلیون

هـا   داده کـردن  متوقـف  یـا  ایجاد محو، تغییر، کردن، وارد قبیل از اعمالی ارتكاب با مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس از غیرمجاز طور به هرکس( 11) ماده

 یـک  از حـبس  بـه   آن صـاحب  به مال رد بر عالوه کند تحصیل دیگری یا خود برای مالی امتیازات یا خدمات یا منفعت یا مال یا وجه ستمسی کردن مختل یا

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون یكصد تا بیست از نقدی جزای یا سال پنج تا

 

 عمومي اخالق و عفت عليه جرايم چهارم فصل
 بـه  یـا  کنـد  معاملـه  یا توزیع منتشر، ارسال، تولید، را مستهجن محتویات داده های حامل یا مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس وسیله به کسهر( 11) ماده

 دو هـر  یـا  لریـا  میلیـون  چهـل  تا پنج از نقدی جزای یا سال دو تا روز یک و نود از حبس به کند، نگهداری یا ذخیره یا تولید تجارت یا انتشار یا ارسال قصد

 .شد خواهد محكوم مجازات

 بـه  مبتـذل  آثـار  و محتویـات . شـود  یم فوق یها مجازات از یكی حداقل به محكومیت موجب مبتذل محتویات خصوص در فوق اعمال ارتكاب 1 تبصره

 .باشد قبیحه صور وها  صحنه دارای که گردد یم اطالق آثاری

 .شد خواهد محكوم نقدی جزای ریال میلیون پنج تا یک به مرتكب شود، ارسال فرن ده از کمتر به مستهجن محتویات هرگاه 9 تبصره



  31 قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه رسانه های دیجیتال

 

 

 شـناخته  االرض فـی  مفسـد  چنانچه شود مرتكب یافته  سازمانبه طور  یا باشد داده قرار خود حرفه را ماده این در مذکور اعمال مرتكب چنانچه 1 تبصره

 .شد خواهد محكوم ماده این در مقرر مجازات دو هر حداکثر به نشود،

 یـا  آمیـزش  یـا  تناسلی اندام یا مرد یا زن کامل برهنگی بیانگر که شود یم اطالق غیرواقعی یا واقعی متن یا صوت تصویر، به مستهجن محتویات 1 تبصره

 .است انسان جنسی عمل

 :شد خواهد مجازات زیر ترتیب به د،شو زیر اعمال مرتكب داده یها حامل یا مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس طریق از هرکس( 15) ماده

 را آنهـا  بـه  دسـتیابی  شیوه یا دهد فریب یا کند تطمیع یا تهدید یا ترغیب یا تحریک را آنها مستهجن، محتویات به افراد دستیابی منظور به چنانچه( الف

 در اعمـال  ایـن  ارتكـاب . مجـازات  دو هـر  یـا  ریـال  میلیون بیست تا پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز یک و نود از حبس به دهد، آموزش یا کند تسهیل

 .است ریال میلیون پنج تا دو از نقدی جزای موجب مبتذل محتویات خصوص

 تحریـک  آمیـز  خشـونت  اعمـال  یا جنسی انحرافات یا خودکشی یا گردان روان یا مخدر مواد استعمال یا عفت منافی جرائم ارتكاب به را افراد چنانچه( ب

 یـا  سـال  یـک  تـا  روز یـک  و نـود  از حـبس  بـه  دهد، آموزش یا کند تسهیل را آنها استعمال یا ارتكاب شیوه یا دهد فریب یا کند دعوت یا تهدید ای ترغیب یا

 .مجازات دو هر یا ریال میلیون بیست تا پنج از نقدی جزای

 نگهـداری  یـا  تولید یا تهیه دیگر عقالیی مصلحت هر یا علمی قاصدم برای که شد نخواهد محتویاتی از دسته آن شامل( 11) ماده و ماده این مفاده تبصر

 .شود می معامله یا انتشار یا توزیع یا ارائه یا

 

 اكاذيب نشر و حيثيت هتک پنجم فصل
 بـه  علـم  بـا  یـا  منتشـر  ار آن و کنـد  تحریف یا دهد تغییر را دیگری تصویر یا صوت یا فیلم  مخابراتی، یا یا انهیرا یها ستمیس وسیله به هرکس( 11) ماده

 میلیـون  چهـل  تـا  پـنج  از نقـدی  جـزای  یا سال دو تا روز یک و نود از حبس به شود، او حیثیت هتک موجب عرفاً که نحوی به کند، منتشر تحریف یا تغییر

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال

 .شد خواهد محكوم مقرر مجازات دو هر حداکثر به مرتكب باشد، مستهجن صورت به تحریف یا تغییر چنانچهه تبصر

 منتشـر  او رضـایت  بـدون  را دیگـری  اسرار یا خانوادگی یا خصوصی فیلم یا تصویر یا صوت مخابراتی یا یا انهیرا یها ستمیس وسیله به هرکس( 11) ماده

 نقـدی  جـزای  یـا  سـال  دو تا روز یک و نود از حبس هب شود، او حیثیت هتک موجب عرفاً یا ضرر به منجر که نحوی به دهد، قرار دیگران دسترس در یا کند

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون چهل تا پنج از

 در یـا  نمایـد  منتشـر  را اکـاذیبی  مخـابراتی  یا رایانه سیستم وسیله به رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرار قصد به هرکس( 11) ماده

 طـور  بـه  رسـمی  های مقام یا حقوقی یا حقیقی شخص به قول، نقل عنوان به یا رأساً حقیقت، برخالف را اعمالی مقاصد همان با یا هدد قرار دیگران دسترس

 بـه  حیثیـت  اعـاده  بـر  افـزون  نشود، یا شود وارد دیگری به معنوی یا مادی ضرر انحاء از نحوی به شده یاد طریق از اینكه از اعم دهد، نسبت تلویحی یا صریح

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیون چهل تا پنج از نقدی جزای یا سال دو تا روز یک و نود از حبس

 

 اشخاص كيفري مسئوليت ششم فصل
 کیفـری  مسـئولیت  دارای حقـوقی  شـخص  یابـد،  ارتكـاب  آن منـافع  راستای در و حقوقی شخص نام به یا انهیرا جرایم چنانچه زیر، موارد در( 12) ماده   

 :بود خواهد

 .شود یا انهیرا جرم مرتكب حقوقی شخص مدیر هرگاه( الف

 .پیونددبه وقوع  جرم و کند صادر را یا انهیرا جرم ارتكاب دستور حقوقی شخص مدیر هرگاه( ب

 .شود یا انهیرا جرم مرتكب وی نظارت عدم اثر در یا مدیر اطالع با حقوقی شخص کارمندان از یكی هرگاه( ج

 .باشد یافته اختصاص یا انهیرا جرم ارتكاب به حقوقی شخص فعالیت از قسمتی یا تمام گاههر( د

 .دارد را حقوقی شخص بر نظارت یا گیری تصمیم یا نمایندگی اختیار که است کسی مدیر از منظور ـ1 تبصره

 .بود نخواهد مرتكب مجازات مانع حقوقی شخص کیفری مسئولیت ـ9 تبصره
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 بـر  عـالوه  جـرم،  ارتكـاب  از حاصـله  نتایج و درآمد میزان ارتكابی، جرم احوال و اوضاع و شرایط به توجه با فوق، ماده موضوع قوقیح اشخاص( 92) ماده

 :شد خواهند محكوم ذیل ترتیب به ارتكابی، جرم نقدی جزای حداکثر برابر شش تا سه

 تعطیلـی  جـرم  تكـرار  صـورت  در و ماه نُه تا یک از حقوقی شخص موقت تعطیلی باشد، حبس سال پنج تا جرم آن حبس مجازات حداکثر چنانچه( الف

 .سال پنج تا یک از حقوقی شخص موقت

  جـرم  تكـرار  صـورت  در و سـال  سـه  تا یک از حقوقی شخص موقت تعطیلی باشد، حبس سال پنج از بیش جرم آن حبس مجازات حداکثر چنانچه( ب

 .شد خواهد منحل حقوقی شخص

 شـخص  بـر  نظـارت  یا گیری تصمیم یا نمایندگی یا تأسیس حق سال سه تا ،شود یم منحل ماده این «ب» بند طبق که قوقیح شخص مدیر ـ1 تبصره

 .داشت نخواهد را دیگری حقوقی

التفـاوت   مابـه  نكنـد،  تكافو تنهایی به حقوقی شخص اموال که صورتی در. شد خواهد جبران حقوقی شخص اموال از خصوصی شاکی خسارات ـ9 تبصره

 .شد خواهد جبران مرتكب اموال از

 محتـوای  ذیـل  مـاده  مصـادیق موضـوع   تعیـین  کمیتـه  سـوی  از مقرر فهرست و فنی ضوابط طبق موظفند دسترسی خدمات دهندگان ارائه( 91) ماده

 پـاالیش  از عمـداً  کـه  صـورتی  در. کننـد  یشپـاال  را رود مـی  بكـار  یا انهیرا جرایم ارتكاب برای که محتوایی و یا انهیرا جرایم از ناشی محتوای از اعم مجرمانه

 در آورنـد،  فـراهم  را غیرقـانونی  محتوای به دسترسی زمینه مباالتی بی و احتیاطی بی روی از چنانچه و شد خواهند منحل کنند، خودداری مجرمانه محتوای

 تـا  یـک  به سوم مرتبه در و ریال میلیارد یک تا میلیون یكصد از نقدی جزای به دوم مرتبه در و ریال میلیون یكصد تا بیست از نقدی جزای به نخست مرتبه

 .شد خواهند محكوم موقت تعطیلی سال سه

 و قضـائیه  و مجریـه  مقننـه،  گانـه  سه قوای و فقیه ولی نظر زیر نهادهای شامل عمومی مؤسسات یها تیسا  وب به مجرمانه محتوای چنانچه« 1» تبصره

 هـا،  جمعیـت  احـزاب،  بـه  یا آن بعدی الحاقات و 12/1/1111 مصوب غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها هرستف قانون موضوع غیردولتی عمومی مؤسسات

 احـراز  امكـان  کـه  ایـران  در حاضـر  حقوقی یا حقیقی اشخاص سایر به یا شده شناخته دینی های اقلیت یا اسالمی یها انجمن و صنفی و سیاسی یها انجمن

 دارنـدگان،  سـوی  از مجرمانـه  محتـوای  فـوری  اثـر  رفع و پرونده به کننده  رسیدگی قضایی مقام دستور با باشد، داشته تعلق دارد وجود آنها با ارتباط و هویت

 .شد نخواهد پاالیش نهایی حكم صدور تا مزبور سایت  وب

 .شد خواهد امانج پرونده به کننده  رسیدگی قضایی مقام دستور با خصوصی شكایت موضوع مجرمانه محتوای پاالیش« 9» تبصره

 کشـور  کـل  دادسـتانی  محـل  در را مجرمانه مصادیق محتوای تعیین کمیته قانون این تصویب تاریخ از ماه یک ظرف است موظف قضائیه قوه( 99) ماده

 ارشـاد  و فرهنـگ  فناوری، و تحقیقات  علوم، دادگستری، اطالعات، اطالعات، فناوری و ارتباطات پرورش، و آموزش یها وزارتخانه نماینده یا وزیر. دهد تشكیل

 انتخـاب  بـه  ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوری  در خبـره  نفر یک انتظامی، نیروی فرمانده و سیما و صدا  سازمان رئیس اسالمی، تبلیغات سازمان رئیس اسالمی،

 شـورای  مجلـس  تأییـد  و قضایی و وقیحق کمیسیون انتخاب به اسالمی شورای مجلس نماینده نفر یک و اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون

 .بود خواهد کشور کل دادستان عهده به کمیته ریاست. داد خواهند تشكیل را کمیته اعضای اسالمی

 نسـبی  اکثریـت  بـا  کمیته تصمیمات و یابد می رسمیت رأی حق دارای عضو نفر هفت حضور با و بار یک روز پانزده هر حداقل کمیته جلسات -1 تبصره

 .بود خواهد برمعت حاضران

 .است قطعی کمیته رأی. کند گیری تصمیم آنها به نسبت و رسیدگی شده مصادیق پاالیش به راجع شكایات به است موظف کمیته -9 تبصره

 ملـی  امنیـت  عـالی  شـورای  و گانه سه قوای رؤسای به را مجرمانه محتوای پاالیش روند خصوص در گزارشی ماه شش هر است موظف کمیته -1 تبصره

   .کند تقدیم

 کننـده   رسـیدگی  قضـایی  مقـام  یا فوق ماده در مصادیق مذکور تعیین کمیته دستور دریافت محض به موظفند میزبانی خدمات دهندگان ارائه( 91) ماده

 دسـتور  اجـرای  از عمـداً  چـه چنان. آورنـد  عمـل  بـه  ممانعـت  آن به دسترسی ادامه از خود یا انهیرا  یها ستمیس در مجرمانه محتوای وجود بر مبنی پرونده به

 مجرمانـه  محتـوای  بـه  دسترسی زمینه مباالتی بی و احتیاطی بی اثر در چنانچه صورت، این غیر در. شد خواهند منحل کنند، خودداری قضایی مقام یا کمیته

 سـوم  مرتبـه  در و ریـال  میلیارد یک تا میلیون صدیك به دوم مرتبه در و ریال میلیون یكصد تا بیست از نقدی جزای به نخست مرتبه در کنند، فراهم را مزبور

 .شد خواهند محكوم موقت تعطیلی سال سه تا یک به

 .دهند مصادیق اطالع تعیین کمیته به را مراتب مجرمانه محتوای وجود از آگاهی محض به موظفند میزبانی خدمات دهندگان ارائهه تبصر



  33 قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه رسانه های دیجیتال

 

 

 یـا  داخـل  بـه  ایـران  خـارج  از اینترنتـی  پروتكل بر مبتنی مخابراتی ارتباطات برقراری برای یالملل نیب باند پهنای از قانونی مجوز بدون هرکس( 91) ماده

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا ریال میلیارد یک تا میلیون یكصد از نقدی جزای یا سال سه تا یک از حبس به کند، استفاده برعكس

 

 جرائم ساير هفتم فصل

 محكـوم  مجـازات  دو هـر  یا ریال میلیون بیست تا پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز یک و نود از حبس به شود، زیر عمالا مرتكب هرکس( 95) ماده

 :شد خواهد

 .روند یم کار به یا انهیرا جرائم ارتكاب منظور به صرفاً که الكترونیكی ابزار نوع هر یا افزارها نرم یاها  داده معامله یا توزیع یا انتشار یا تولید( الف

 بـه  متعلـق  مخـابراتی  یا یا انهیرا یها ستمیس یاها  داده به غیرمجاز دسترسی امكان که یا داده هر یا گذرواژه دادن قرار دسترس در یا انتشار یا فروش( ب

 .کند یم فراهم را دیگری

 .مخابراتی و یا انهیرا یها ستمیس یاها  داده در اخالل و تخریب و یا انهیرا جاسوسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، دسترسی جرایم ارتكاب نحوه آموزش( ج

 .شد خواهد محكوم ماده این در مقرر مجازات دو هر حداکثر به باشد، داده قرار خود حرفه را شده یاد اعمال مرتكب چنانچهه تبصر

 

 ها مجازات تشديد هشتم فصل

 :شد خواهد محكوم مقرر مجازات دو یا یک اکثرحددو سوم  از بیش به مرتكب مورد حسب زیر، موارد در( 91) ماده

 نهادهـای  یـا  دولـت  بـه  وابسـته  یـا  و دولتی یها شرکت و ها  موسسه و ها  شهرداری یا و شوراها یا ها  سازمان و ها  اداره کارکنان و کارمندان از یک هر( الف

 یـا  و شـوند  مـی  اداره دولـت  مسـتمر  کمـک  بـا  کـه  هـایی  مؤسسـه  و محاسبات ندیوا و شوند می اداره فقیه ولی نظر زیر که هایی مؤسسه و بنیادها و انقالبی

 بـه  غیررسـمی  و رسـمی  از اعـم  عمـومی  خـدمت  به مأموران و مسلح نیروهای همچنین و گانه سه قوای کارکنان و اعضا کلی طور به و قضایی پایه دارندگان

 .باشند شده یا انهیرا جرم مرتكب وظیفه انجام مناسبت

 .باشد شده یا انهیرا جرم مرتكب خود شغل مناسبت به که مخابراتی یا یا انهیرا یها شبكه قانونی متصرف یا متصدی( ب

 .باشد عمومی خدمات دهنده  ارایه مراکز و نهادها یا دولت به متعلق مخابراتی، یا یا انهیرا یها ستمیس یاها  داده( ج

 .باشد یافته ارتكاب یافته  سازمان صورت به جرم( د

 .باشد یافته ارتكاب یا گسترده سطح در جرم( هـ

 اخـذ  همـراه،  تلفن اینترنت، اشتراک قبیل از عمومی الكترونیكی خدمات از را مرتكب تواند می دادگاه بار دو از بیش برای جرم تكرار صورت در( 91) ماده

 :کند محروم الكترونیكی بانكداری و کشوری باالی مرتبه دامنه نام

 .سال یک تا ماه یک از محرومیت باشد، حبس سال دو تا روز یک و نود جرم آن حبس زاتمجا چنانچه( الف

 .سال سه تا یک از محرومیت باشد، حبس سال پنج تا دو جرم آن حبس مجازات چنانچه( ب

 .سال پنج تا سه از محرومیت باشد، حبس سال پنج از بیش جرم آن حبس مجازات چنانچه( ج

 

 آيين دادرسي مبخش دو

 

 صالحيت مفصل يک

 :های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه عالوه بر موارد پیش (28)ماده 

داده موجـود در  هـای   و مخـابراتی یـا حامـل    یا انـه یرا یها ستمیاند به هر نحو در س که برای ارتكاب جرم به کار رفته ییها مجرمانه یا داده یها داده (الف

 .قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران ذخیره شده باشد

 .مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتكاب یافته باشد  دارای دامنه یها تیسا  جرم از طریق وب (ب
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مـورد اسـتفاده یـا تحـت کنتـرل قـوای        یهـا  تیسا  اتی و وبو مخابر یا انهیرا یها ستمیجرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه س (ج

دارای دامنـه مرتبـه    یهـا  تیدهد یـا علیـه وب سـا    که خدمات عمومی ارائه می یا های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی سه

 .باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد

 .سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد 11استفاده از اشخاص کمتر از  متضمن سوء یا انهیجرایم را (د

ـات            در محلی کشف یا گزارش شود، یا انهیچنانچه جرم را (21)ماده  ولی محل وقـوع آن معلـوم نباشـد، دادسـرای محـل کشـف مكلـف اسـت تحقیق

و دادگـاه مربـوط نیـز رأی     کنـد  یدادسرا پس از اتمام تحقیقات مبـادرت بـه صـدور قـرار مـ       وقوع جرم مشخص نشود،چنانچه محل . مقدماتی را انجام دهد

 .مقتضی را صادر خواهد کرد

نظـامی و تجدیـدنظر را بـرای رسـیدگی       عمومی و انقالب، یها قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه (31)ماده 

 .اختصاص دهد یا انهیجرائم را به

 .مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد یها قضات دادسراها و دادگاهتبصره 

خواهـد   های عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی     در صورت بروز اختالف در صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه (31)ماده 

 .بود

 

 

 آوري ادله الکترونيکي جمع  مفصل دو

 ها دادهنگهداری  لمبحث او

ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطالعات کاربران را حداقل تا شـش مـاه پـس     یا ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده (32)ماده 

 .از خاتمه اشتراک نگهداری کنند

کننـد تـا امكـان ردیـابی آنهـا از       و مخابراتی تولید می یا انهیدر زنجیره ارتباطات را یا انهیرا یها ستمیاست که س یا گونه دادهداده ترافیک هر ـ1تبصره 

 .شود یمبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه م لیها شامل اطالعاتی از قب این داده. مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد

  از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مـدت زمـان آن، هویـت،     اطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی ـ2 تبصره

 .، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوستIPآدرس جغرافیایی یا پستی یا 

ران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتـوای ذخیـره شـده و    دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کارب ارائه (33)ماده 

 .داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند

 ذخیره شده یا انهیرا یها دادهحفظ فوری  ممبحث دو

تواند دستور حفاظـت از آنهـا را بـرای اشخاصـی      ی الزم باشد، مقام قضایی میذخیره شده برای تحقیق یا دادرس یا انهیرا یا هرگاه حفظ داده (34)ماده 

 تواننـد  یهـا، ضـابطان قضـایی مـ     در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفـتن داده . که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند

چنانچه هر یک از کارکنان دولـت یـا ضـابطان قضـایی یـا      . ساعت به اطالع مقام قضایی برسانند 91رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 

را از مفـاد دسـتور    شـود  یمزبور بـه آنهـا مربـوط مـ     یا حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده

کنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شـش مـاه یـا جـزای     صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کار

 .نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد

 .ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است حفظ داده ـ1تبصره 

 .ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است مدت زمان حفاظت از داده ـ2ره تبص
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 ها دادهارائه  ممبحث سو

ار فوق را به اشخاص یـاد شـده بدهـد تـا در اختیـ     ( 11)و ( 11)، (19)حفاظت شده مذکور در مواد  یا تواند دستور ارائه داده قضایی می  مقام (34)ماده 

 .محكوم خواهد شد( 11)مستنكف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده . ضابطان قرار گیرد

 و مخابراتي یا انهیرا یها ستمیسو  ها دادهتفتیش و توقیف  ممبحث چهار

آید کـه ظـن قـوی بـه کشـف       ه عمل میو مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی ب یا انهیرا یها ستمیها یا س تفتیش و توقیف داده (36)ماده 

 .جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد

و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحـت کنتـرل قـانونی     یا انهیرا یها ستمیها یا س تفتیش و توقیف داده (31)ماده 

در غیر این صورت، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیـف بـدون حضـور اشـخاص مـذکور را صـادر       . دها انجام خواهد ش دارند، نظیر متصدیان سیستم

 .خواهد کرد

، از جمله اجرای دسـتور در محـل یـا خـارج از آن،     کند یدستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک م (38)ماده 

رمزنگـاری یـا    یا نحـوه دسـتیابی بـه داده     افزارها، مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم یا توقیف، نوع و میزان دادهمشخصات مكان و محدوده تفتیش و 

 .حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف

 :شود و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می یا انهیرا یها ستمیها یا س تفتیش داده (31)ماده 

 .یا مخابراتی یا انهیرا یها ستمیام یا بخشی از سدسترسی به تم (الف

 .های حافظه فشرده یا کارت یها ها یا لوحداده از قبیل دیسكت یها دسترسی به حامل (ب

 .حذف یا رمزنگاری شده یا دستیابی به داده (ج

ـاب جـرم، بـه رو        در توقیف داده (41)ماده  ـا در ارتك هـا، کپـی بـرداری یـا      قبیـل چـاپ داده   از ییهـا  شها، با رعایت تناسب، نـوع، اهمیـت و نقـش آنه

داده عمـل   یهـا  قبیل تغییر گـذرواژه یـا رمزنگـاری و ضـبط حامـل      ازی ییها ها با روش ها، غیرقابل دسترس کردن داده تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده

 .شود می

 :شدیا مخابراتی توقیف خواهند  یا انهیرا یها ستمیدر شرایط زیر س (41)ماده 

 .ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد یا داده (الف

 .پذیر نباشد ها بدون سیستم سخت افزاری امكان تفتیش و تجزیه و تحلیل داده (ب

 .متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد (ج

 .پذیر نباشد ها به لحاظ فنی امكان کپی برداری از داده (د

 .شود ها  داده  محل باعث آسیب تفتیش در (هـ

 .دهد سایر شرایطی که قاضی تشخیص  (و

قبیل تغییر گـذرواژه بـه منظـور     از ییها یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش یا انهیرا یها ستمیتوقیف س (42)ماده 

 .گیرد سیستم صورت میعدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط 

یـا مخـابراتی کـه     یا انـه یرا یهـا  سـتم یمرتبط با جرم ارتكابی در سـایر س  یها چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده (43)ماده 

دیگـر گسـترش خواهنـد داد و     یاهـ  ستمیتحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به س

 .مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد یها داده

یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخـالل در ارائـه خـدمات     یا انهیرا یها ستمیها یا س توقیف داده (44)ماده 

 .ممنوع است شود یعمومی م

 یا نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کنـد، مشـروط بـه اینكـه ارائـه داده      ذی  ،شود یها توقیف م اصل دادهدر جایی که  (44)ماده 

 .ها مجرمانه نباشند وارد نسازد و داده یا توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه
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هـا و نـوع و    شود، قاضی موظف اسـت بـا لحـاظ نـوع و میـزان داده      یا مخابراتی توقیف می یا انهیرا یها ستمیا یا سه در مواردی که اصل داده (46)ماده 

 .افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف کند تعداد سخت افزارها و نرم

و مخابراتی، اعتراض کتبـی خـود را همـراه بـا      یا انهیرا یها ستمیها و س های مأموران در توقیف داده عملیات و اقدام تواند در مورد متضرر می (41)ماده 

به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخـاذ شـده قابـل اعتـراض     . دالیل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید

 .است

 یا انهیود محتوای ارتباطات رامبحث پنجم شن

ـات تلفنـی         یا انهیرا یها ستمیشنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در س (48)ماده  ـابق مقـررات راجـع بـه شـنود مكالم یا مخابراتی مط

 .خواهد بود

 .شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامک در حكمتبصره 

 استنادپذیری ادله الكترونیكي مفصل سو

نامه مربوط از آنهـا نگهـداری    آوری شده، الزم است مطابق آیین به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع  (41)ماده 

 .و مراقبت به عمل آید

ـا منتقـل شـده باشـد         یا انهیرا یا چنانچه داده (41)ماده  ـا ذخیـره ی ـا پـردازش ی و   توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد ی

ها خدشـه وارد نشـده باشـد، قابـل اسـتناد       یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده یا انهیرا  سیستم

 .بودخواهند 

ـا مـورد         یا انهیعالوه بر جرایم را  و سوم این بخش، دوم  یها کلیه مقررات مندرج در فصل ( 41)ماده  ـایر جرایمـی کـه ادلـه الكترونیكـی در آنه شامل س

 .شود یگیرند نیز م استناد قرار می

 ساير مقررات مبخش سو

، وزارت دادگستری موظف اسـت بـا همكـاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری      یا انهیرادر زمینه جرائم  یالملل نیهای ب به منظور ارتقای همكاری (42)ماده 

ای و معاهـدات راجـع بـه همكـاری و      و منطقه یالملل نیاطالعات اقدامات الزم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد ب

 .معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد

بینـی   یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم بكار رفته و در این قـانون بـرای عمـل مزبـور مجـازاتی پـیش       یا انهیرا  در مواردی که سیستم (43)ه ماد

 .نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد

بینـی نشـده اسـت طبـق      ات خاصی از جهت آیین دادرسـی پـیش  مقرر یا انهیدر مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم راتبصره 

 .مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد

میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزی هر سه سال یک بار بـا پیشـنهاد رئـیس قـوه قضـاییه و       (44)ماده 

 .تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است

 یهـا  نامـه  نیـی دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همكاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات آ     وزارت (44)ماده 

 .آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید مربوط به جمع 

 .ایر با این قانون ملغی استقوانین و مقررات مغ (46)ماده 

 

 یو هشـتاد و هشـت مجلـس شـورا     صدیهزار و س کیروز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه  یتبصره در جلسه علن 95ماده و  51قانون فوق مشتمل بر   

 .   دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 92/1/1111 خیو در تار بیتصو یاسالم
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قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني : هفتمبخش 

 شود دائر شده و مي

ه ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام ب -ماده واحده  

های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و  مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه  دانشگاه،

نمایند و بعد از صدور دستور انحالل طبق ضوابط مقرر  ؛دباش بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و فرهنگ و ارشاد اسالمی می  امور اجتماعی،

در حكم کالهبردار محسوب و در صورت شكایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند  ،دارند را دائر نگاه  مؤسسه یا واحد مربوطه

 .گرفت

خواهند باالترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا  - 1تبصره  

 .گرفت

مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد  - 9تبصره  

 .مشمول این قانون خواهند بود ،اقدام ننماینداالجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز  چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از الزم ؛ اند شده

 .ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ربط یذهای  نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه ـ آیین1تبصره  

د و دو مجلس شوری اسالمی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتا 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 15/12/1119 خیدر تارتصویب و 
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 هاي فعاليتامور سمعي و بصري  قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در: هشتمبخش 

 نمايندغيرمجاز مي

غیرمجاز به جای و بصری  یآثار سمعحقیقی یا حقوقی که به هرگونه اعمالی برای معرفی  هر شخص -1ماده 

مبادرت نماید و یا با تكثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل  ،آثار مجاز

 و( CD) یفشرده صوتی و تصویر یها لوحبرچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر روی نوار و 

مورد عالوه بر مجازات جعل و  بر حسبآن،  ریو نظاای برچسب یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دار

پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت 

یال تا بیست میلیون ر( 222،222،9) ونیلیدو مبه جریمه نقدی از  هر حالکند و در  وارده را جبران می

 .شود محكوم می یالر( 222،222،92)

تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را مالک  در مرحله تشخیص عمل ارتكابی دادگاه می -تبصره

 .عمل قرار دهد

فشرده صوتی و  یها لوحتكثیر و عرضه آثار، نوارها و  ،هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع -9ماده 

متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون . ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داردمجوز از وز اخذتصویری نیاز به 

 .شوند یمریال محكوم ( 12202220222)یال تا یكصدمیلیون ر( 1202220222)

نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این  -1 تبصره

 .افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید گونه مراکز و دستگیری

 .خواهد بود مسئولحقوقی، باالترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده  یها تیشخصدر خصوص  -9تبصره 

تكثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از  ،عوامل تولید، توزیع -1ماده 

یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته و 

 :ی مشروحه ذیل محكوم خواهند شدها مجازاتبه یكی از 

عوامل اصلی تكثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و  -الف

هفت ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ( 12202220222)ن ضبط تجهیزات مربوطه و یكصد میلیو

یال ر( 92202220222)تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون  و در صورت تكرار به دو سال

الذکر یا افراد زیر از مصادیق  چنانچه عوامل فوق. شوند جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محكوم می

 .گردند شناخته شوند، به مجازات آن محكوم می االرض یمفسد ف

 تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه -1

 تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران -9

 عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن -1

کارگردان،  ،(گذار سرمایه)کننده  عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه -1 تبصره

 .اصلی یها نقش، بازیگران بردار لمیف

 .گردد تلقی می« عمده»ن به عنوا« ده نسخه»تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از  -9 تبصره

االرض نباشند به  چنانچه از مصادیق افساد فی« الف»د سایر عوامل تولید، تكثیر و توزیع موضوع بن -1 تبصره

ریال تا پنجاه میلیون  (1202220222) ونیلیده مشالق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از مجازات 

 .شوند ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محكوم می (5202220222)
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تكثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک  -1تبصره 

 .شالق محكوم خواهند شد چهار ضربهریال و سی تا هفتاد و ( 1202220222)تا ده میلیون  (102220222) ونمیلی

شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و  به آثاری گفته می« مستهجن» آثار سمعی و بصری -5تبصره 

 .یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد

مجازات  ،االرض نباشد تكثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفیچنانچه تولید،  -1تبصره 

 .ندارد االرض یمفسد ف

مبتذل چنانچه از  یها شینماو  دهفشرده ش یها لوحها و تهیه و توزیع و تكثیرکنندگان نوارها و دیسكت -ب

ریال تا ده ( 902220222)ن ویلیدو مبس و یا در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال ح ،االرض نباشند فی مصادیق افساد

ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ( 1202220222)ن میلیو

یال جزای نقدی و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و یا ر( 1202220222) ونیلیم یسیال تا ر( 502220222)

یال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه ر( 5202220222)ریال تا پنجاه میلیون ( 1202220222)ده میلیون 

 .شوند به مراتب به عنوان تعزیر محكوم می بنا

ها و صور قبیحه بوده و  گردد که دارای صحنه به آثاری اطالق می« مبتذل» یآثار سمعی و بصر -1تبصره 

 .گیری کند نتیجه مضمون مخالف شریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ و

فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از  یها لوحها و دارندگان نوارها و دیسكت -9تبصره 

و نوارها و  شوند یمیال و نیز ضبط تجهیزات محكوم ر( 502220222)پنج میلیون  تا الیر( 5220222)پانصد هزار 

 .گردد فشرده مكشوفه امحاء می یها لوحها و دیسكت

فشرده غیرمجاز  یها و لوحاستفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تكثیر نوارها  -1تبصره 

 .مقرر برای عامل خواهد بود یها مجازاتموضوع این قانون موجب اعمال حداکثر 

ید دارای پروانه و مجوز فشرده سمعی و بصری که برابر قانون با یها لوحعوامل تهیه، تكثیر و توزیع نوارها و  -ج 

های مستهجن و  در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه ،عرضه و فروش باشند

ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به  (1202220222) تا ده میلیون ریال (902220222) مبتذل باشد، به دو میلیون

ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به  (5202220222) جاه میلیونریال تا پن (502220222) پنج میلیون

 .شوند عنوان تعزیر محكوم می

هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار  -1ماده 

شود ولی اگر عمل ارتكابی غیر از زنا و  ه عنف محكوم میمزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای ب

به حداکثر مجازات تعزیری  که مشمول تعزیر باشد یدر صورتگردد و  حد مزبور بر وی جاری می ،مشمول حد باشد

 .محكوم خواهد شد

چهار مرتكبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و  -5ماده 

 :شوند ضربه شالق محكوم می

سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر  به منظورآثار مستهجن  قرار دادنوسیله تهدید  -الف

 .منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر

باشند مانند  که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می ییها محلتهیه فیلم یا عكس از  –ب 

 .و استخرها و یا تكثیر و توزیع آن ها امحم

 .تهیه مخفیانه فیلم یا عكس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تكثیر و توزیع آن -ج

 .باشد یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی انتشار ورابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثیر،  -1ماده 

 .مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد زیان دیده از جرائم -1ماده 
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ضمن صدور حكم کیفری، مرتكب را به پرداخت  ،(1)ه وع صدر مادـزه دیده موضـره بودن بـراز مكـدادگاه با اح

تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و  بزه دیده می. نماید محكوم می( حسب مورد)و البكاره، مهرالمثل یا هردارش

 .یان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمایدز

دولتی، عمومی، خصوصی و  یها بخشو ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان  دار تیصالحمأموران  -1ماده 

ای استفاده مالی گیرد، چنانچه با سوء نیت یا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می بنا برقضائی که 

نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از  االرض یمفسد فمبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق 

 .شوند حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم می

سال حبس و انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک  در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل

 .شود یال محكوم میر( 9202220222)یال تا بیست میلیون ر( 1202220222)ن مجازات نقدی از ده میلیو

و در  شش ماهبه مدت ( در صورت اطالع قبلی مالک)اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن  -2ماده 

منع تعقیب، از ملک رفع توقیف  صدور قرارم یا برائت مته در صورت. شود مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می

 .باشد صالح می از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی ده روزاین دستور ظرف . شود یم

کامپیوتری یا وسیله و  یها تیساانتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الكترونیكی و  -12ماده 

یر و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم تكنیک مشابه دیگر از مصادیق تكث

 .شود می

 .انقالب است یها دادگاهرسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت  -11ماده 

گردد به وزارت فرهنگ و  این قانون از محكومان ضبط می بر اساسکلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که  -19ماده 

 ها شهرستانصالح در  شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی ارشاد اسالمی تحویل می

 .شود نیز به همین نحو عمل می

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور  -11ماده 

 .باشد االثر می ملغی 91/11/1119نمایند مصوب  ز میغیرمجا یها تیفعالسمعی و بصری 

 هزار و کی ماه  یدقانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 12/12/1111تصویب و در تاریخ  سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی 
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  ضوابط ارائه محصوالت فرهنگي ديجيتال: نهمبخش 

های دیجیتال، حقوق و تكالیف قانونی مردم در زمینه نشر محتوای دیجیتال اعم از  مرکز فناوری اطالعات و رسانه

همچنین . شمارداطالع رسانی، ارتباطات، تولید و عرضه دانش، آموزش و سرگرمی را مطابق ضوابط قانونی محترم می

 .کند پیگیری میخود را  های ایجابی و نظارتی اف سازمانی، سیاستبرای دستیابی به اهد

با توجه به لزوم رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از است بدیهی 

 .پدیدآورندگان محتوا، الزامی استای، رعایت حقوق مادی و معنوی  افزارهای رایانه حقوق پدیدآورندگان نرم

های دیجیتال ، ارتقاء دانش دیجیتالی و عرضه مناسب آن  توان گفت که با توسعه کمی و کیفی رسانه به یقین می

 . ، ملی و منطقه ای نقش آفرینی کردفضای مجازی محلی درتوان  می

نظران و عموم مردم از قوانین  صاحبکارشناسان،  همچنین با آگاهی فعاالن صنعت فرهنگی دیجیتال، مدیران،

ی شود که باعث افزایش اثربخشی و بازده مربوطه، ضمن حاکمیت حق و عدالت، حریم افراد در جامعه رعایت می

 .یابد های تولید، نشر و توزیع آثار دیجیتال کاهش می تولیدات فرهنگی شده و هزینه

محتوای آثار تولید و ارائه به نبایدهای  که ارائه شده استهایی  مثال ه همراهبی بیشترتوضیحات  ادامهدر 

  .دپرداز دیجیتالی می
 

که توسط  "نشر دیجیتال؛ تعاریف و ضوابط"برای آگاهی بیشتر از مقررات تولید محتوای دیجیتال به کتاب ** 

 .مراجعه فرماییدمرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال منتشر شده است 
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 مصادیق فني: لبخش او

 نرم افزار  و یا اجرای وجود اشكال سیستمی در نصب( 1ماده

بروز هر گونه خطا و مشاهده . مراحل نصب نرم افزار باید به راحتی و بدون هیچ مشكلی صورت پذیرد : توضیح *

 . گردد هرگونه پیغام خطایی در ارتباط با نصب نرم افزار که منجر به عدم نصب گردد ، باعث عدم تایید می

 برنامه پیش نیازعدم ارائه ( 9ماده

های استاندارد  برای استفاده از نرم افزار تحت سیستم عاملکه  برنامه ای است « پیش نیاز برنامه» : 1تبصره

 مورد نیاز کاربر باشد

یت در صورت عدم ارائه نرم افزار پیش نیاز، این موضوع باید به صراحت روی بسته نرم افزار به رو: 9تبصره

 مشتری برسد

 عدم ارائه ی قفل یا شماره سریال برنامه( 1ماده

 درج شماره سریال روی بسته یا حامل الزامی است Bootableدر مورد نرم افزارهای : تبصره

 نادرست بودن قفل یا سریال ارائه شده برای نرم افزار( 1ماده

 بانی نرم افزارعدم امكان فعال سازی برنامه به جهت عدم ارتباط با پشتی( 5ماده

 اگر نرم افزار نیاز به پشتیبانی داشته باشد باید زمان و فضای پشتیبانی نرم افزار کامال مشخص باشد: تبصره

و عدم اشاره به آن بر روی بسته نرم  فعلییا غیرمتعارف نیاز به بستر نرم افزاری و شبكه ای غیر موجود ( 1ماده

 افزار

 و عدم اشاره به آن بر روی بسته نرم افزار نیاز برای اجرای برنامهعدم وجود سخت افزار مورد ( 1ماده

 عدم اجرای نرم افزار( 1ماده

. در ارتباط با فعال ساز نرم افزار باید توضیحات الزم در این زمینه در فایل راهنما ارائه گردد :  1توضیح*

آن شماره سریال یا فایل باید به همچنین اگر فعال سازی توسط شماره سریال یا فایل خاص صورت می گیرد ، 

 .راحتی در دسترس کاربر قرار داده شده و لینک مربوط به آن در صفحه اول نرم افزار موجود باشد 

بعضا مشاهده می . باید فاقد هر گونه خش بوده و استاندارد باشد ( DVDیا  CD)حامل نرم افزار:  9توضیح*

قطر بیشتری برخوردار بوده که باعث ایجاد اشكال در نصب و اجرای  شود که برخی از حامل های غیر استاندارد از

 .نرم افزار می شود

 ی موجود در نرم افزارها عدم اجرای گزینه( 2ماده

 و نرم افزار ایجاد مشكل در سخت افزار ( 12ماده

 وجود بد افزار در حامل( 11ماده

  ...(، فیلم، متن وصوت)اجرای ناقص قطعات ( 19ماده

به طوری که انتقال کامل اطالعات و استفاده مطلوب از با کیفیت نامطلوب و متون اصوات  ،ارائه تصاویر( 11ماده

 نرم افزار امكان پذیر نباشد
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 مصادیق شكلي: بخش دوم

 

 عدم مطابقت اطالعات روی بسته یا حامل نرم افزار با محتوای آن ( 11ماده

 وای آنبا محتیا مطلب عدم مطابقت عنوان پوشه ( 15ماده

 در نرم افزار  ود صفحات فاقد اطالعاتوج( 11ماده

منظور صفحاتی هستند که تولید کننده ادعای وجود محتوا در آن صفحات را کرده باشد ولی در صفحات : تبصره

 .ادعا شده هیچ محتوایی وجود نداشته باشد

ه تصاویر، مجموعه موسیقی، ها مانند مجموع عدم ارائه اتوران و صفحه نخست برای مجموعه قالب( 11ماده

 ...ها و ها، فیلم کتابخانه

 عدم ارائه راهنمای نصب به زبان فارسی برای نرم افزارهای با نصب پیچیده( 11ماده

 .نرم افزرارهایی که نصب آنها به سادگی انجام می پذیرد شامل این گزینه نمی باشد:  1توضیح*

استفاده برای کاربر در صفحه اول نرم افزار  ابلباید با فرمت ق لینک فایل راهنمای نصب و یا خود آن:  9توضیح*

 . قرار داده شود 

الق می شود که به صورت اتوران با قرار دادن حامل در درون طصفحه اول نرم افزار به صفحه ای ا:  1توضیح*

 . دستگاه اجرا می شود

 ل یا صفحه اول نرم افزارعدم رعایت دستورالعمل خط و زبان فارسی در روی بسته، حام( 12ماده

 .کلمات زبان فارسی باید بر کلمات زبانهای خارجی غلبه داشته باشد: 1تبصره

 .فضای متن فارسی باید حداقل یک و نیم برابر فضای متون خارجی باشد: 9تبصره

 ناقص بودن مطالب به طوری که امكان فهم مطلب را برای کاربر از بین ببرد( 92ماده

عدم ذکر عدم ذکر رسم الخط و نام قرائت قرآن، شناسنامه اثر و یا ذکر نادرست آن مانند  عدم ذکر( 91ماده

 ... وو مترجم کتاب، عدم ذکر نام آهنگساز یا خواننده و نام آلبوم یا قطعه آهنگ و یا ذکر نادرست آنها نویسنده 

.کاربر شود دن متن برایتغییر معنی و یا نامفهوم شغلط نویسی و غلط گویی به حدی که باعث ( 99ماده
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 مصادیق محتوایي: بخش سوم

 مصادیق خالف موازین دیني و اعتقادی: فصل اول

 

 انكار یا سست کردن اصول دین مقدس اسالم و مذهب تشیع و یا اهانت به آنها( 91ماده

 سنت و احكام ضروری اسالم ،قرآن ،تحریف یا مخدوش کردن فروع دین ،نفی( 91ماده

 فقیه و مراجع تقلید ولی ،(ره)امام خمینی  ،(ع)اهل بیت ،پیامبران الهی اهانت به( 95ماده

 هتک حرمت مقدسات اسالم و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی ( 91ماده

 قرآن کریمدر متن آیات  نقصان و اضافه ،وجود هر گونه غلط نوشتاری یا گفتاری( 91ماده

 قرآن کریم  آموزش نادرستیا ترجمه و  ،تفسیر( 91ماده

 وجود غلط نوشتاری یا گفتاری موثر در متن احادیث و روایات ( 92ماده

 آنهابرداشت نادرست از  نادرست احادیث، روایات و یاترجمه ( 12ماده

 تفاسیر و آدرس آیات و منبع و سند روایاتو یا ذکر نادرست عدم ذکر ( 11ماده

 یا ناقص احكام شرعیعدم ذکر نام صاحب فتوا و یا ذکر نادرست ( 19ماده

های  ، تواشیح و نغمهدر قرائت قرآن کریم و یا استفاده از آنها لهویهای  و موسیقیآموزش نغمات ( 11ماده

 مذهبی

قرائت قرآن کریم و اجرای تواشیح توسط بانوان به صورت تک خوانی و یا همخوانی به صورتی که ( 11ماده

 .صدای زن بر صدای مرد غلبه کند

 باشدنترتیل در صورتی که موجب تحریک و مفسده  بانوان در قرائت قرآن کریم بصورتوانی تک خ: تبصره

 .بالمانع است

 (علیهم السالم)استفاده از شمایل و تصاویر منسوب به اهل بیت ( 15ماده

 های دینی و بدعتترویج خرافات ( 11ماده

 عزاداری با پوشش نامناسب و یا ،ودزنیخ ،مانند قمه زنیمراسم مذهبی انجام حرکات وهن آمیز در ( 11ماده

 کف زدن در مساجد

 ...، سگ ومراسم مذهبی مانند کلباستفاده از عبارات وهن آمیز در ( 11ماده

 ی غربیها مانند سبک ترانهمراسم مذهبی استفاده از سبكهای وهن آمیز در ( 12ماده

  (ع)در مدح اهل بیت  گونهو غلو  آلوداستفاده از مطالب شرک ( 12ماده

  ...، وهابیت وبهائیت ،ی صوفیهها ترویج و تبلیغ ادیان و فرق ضاله مانند فرقه( 11ماده

طرح عقاید و مواضع فكری ادیان و فرق ضاله جهت آشنایی افكارعمومی اگر همراه با نقد و بررسی : تبصره

 .محققانه و عالمانه باشد بالمانع است 

 در زمینه مسائل اعتقادی و ترویج آثار آنها تبلیغ اشخاص ویا گروههای منحرف ( 19ماده

 ...خلفا و مانند توهین به اهل سنت، لعن وجود آثار مخل وحدت ملی و انسجام اسالمی( 11ماده

استداللی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده اتحاد ملی و انسجام  ،نشر آثار علمی: تبصره

 .اسالمی نباشد بالمانع است
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 امنیتي -مصادیق خالف موازین سیاسي :فصل دوم

 

 (قانون اساسی، جمهوریت، والیت فقیه و اسالمیت )تضعیف ارکان بنیادین جمهوری اسالمی ایران ( 11ماده

 ترویج و تبلیغ احكام خالف نظر حاکم اسالمی و ولی فقیه در مسائل حكومتی( 15ماده

 و یا تحریف سخنان آنانجمهوری اسالمی ایران تبه عالیری رسمی ها تهمت و توهین به شخصیت ،افتراء( 11ماده

 های رسمی کشوری تمامیت ارضی کشور و استفاده از عناوین جعلی برای ناماخالل در ( 11ماده

و همچنین اسنادی که انتشار آنها ممكن  و سری کشور ،خیلی محرمانه،فوق سریانتشار اسناد محرمانه( 11ماده

 .صدمه برساند است به امنیت کشور یا منافع ملی

 .باشد فاقد صالحیت دسترسی نیز می این بند شامل قرار دادن اسناد در دسترس اشخاص: 1تبصره

 ی جمهوری اسالمی ایرانها عملكرد و سیاست ،سیاه نمایی درباره کارنامه( 12ماده

تر  خت دقیقدر جمهوری اسالمی جهت ریشه یابی و شنا ها طرح اشكاالت و انتقادات و بیان نارسایی: تبصره

 .بدون توهین و افتراء بالمانع استو ی مناسب و سازنده با بیان استداللی ها مسائل و دستیابی به راه حل

 و اخالل در وحدت و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایراننظام ی تبلیغی علیه ها فعالیت( 52ماده

و خودباختگی در برابر فرهنگ،  تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن دوستی و ایجاد روحیه یأس( 51ماده

 ی استكباریها تمدن و نظام

 ایران و جهان ،تحریف تاریخ اسالم( 59ماده

یا افزودن به واقعیات تاریخی و یا تفسیر نادرست آنهاست به گونه ای که  منظور از تحریف تاریخ کاستن: تبصره

 .موجب انحراف کاربر از درک درست وقایع گردد

 انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و اهانت به ایثارگران، شهداء، جانبازان و آزادگان  تحریف تاریخ( 51ماده

 شرح وبیان ناقص و یا نادرست مسائل حقوقی و قوانین رسمی( 51ماده

ی اینترنتی معارض و معاند جمهوری ها ی تلویزیونی و رادیویی و سایتها شبكه ها، تبلیغ شخصیت( 55ماده

 اسالمی ایران

 ی غیر قانونی و معاند جمهوری اسالمی ایرانها یغ احزاب و گروهکتبل( 51ماده

 ی بیگانه بر آنها تالش برای تضعیف زبان فارسی و غلبه زبان( 51ماده

 (ایران منهای اسالم)تبلیغ و ترویج پان ایرانیسم ( 51ماده

ز تاریخ و تمدن غنی منظور از این واژه ترویج تفكری است که با رودررو قرار دادن دو برهه مهم ا: تبصره

سعی در نادیده گرفتن دستآوردهای دوره ایران ( ایران قبل از ورود اسالم و ایران بعد از ورود اسالم)کشورمان 

 .را دارد( ایران باستان)اسالمی و تاکید و بازگشت به ایران قبل از ورود اسالم 

 ... پان ترکیسم و ،سمپان کردی ،ترویج و تبلیغ قومیت گرایی مانند پان عربیسم( 52ماده

آداب و رسوم اقوام مختلف   ،سنن ها، نشر آثاری که با مالحظه منافع ملی کشور به تبیین خرده فرهنگ: تبصره

 .پردازند بالمانع است میایرانی 

 ی سیاسی غربیها تبلیغ و ترویج مكاتب و نظام( 12ماده

بی جهت آشنایی افكارعمومی اگر همراه با نقد و ی سیاسی غرها طرح عقاید و مواضع فكری مكاتب و نظام: تبصره

 .بررسی محققانه و عالمانه باشد بالمانع است

سیاسی و اقتصادی بیگانگان و ضدیت با  ،کمک به نفوذ فرهنگی ،ی جهانیها تبلیغ وابستگی به قدرت( 11ماده

 خط و مشی و بینش مبتنی بر استقالل کشور

 به عنوان یک کشور یونیستیبه رسمیت شناختن رژیم غاصب صه( 19ماده
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نشر و ترویج هرگونه مظلوم نمایی و ادعاهای غیر واقعی رژیم غاصب صهیونیستی و تبلیغ و حمایت از ( 11ماده

 آن رژیم

و استفاده از عناوین توهین آمیز، تحقیرآمیز و غیر و ستمدیده  آزادیخواهی ها پایمال کردن حقوق ملت( 11ماده

 واقع درباره آنها
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 فرهنگي_اجتماعيمصادیق خالف موازین : ومفصل س

 

 نفی یا مخدوش نمودن ارزش و کرامت انسانی و ترویج رذایل اخالقی( 15ماده

  زبان و قوم ،نژاد ،رنگ جهتنفی برابری انسانها از ( 11ماده

 اهانت و ایراد تهمت و افتراء به اشخاص حقیقی و حقوقی (11ماده

 وی و یا تشویق و ترغیب به آننقض حقوق مالكیت مادی و معن( 11ماده

ضرر یا هتک حرمت غیر تمسخر، تصویر یا صوت دیگری، به نحوی که منجر به  ،تغییر یا تحریف فیلم( 12ماده

 .گردد

تحریف سخنان اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که موجب تشویش اذهان عمومی یا ضرر غیر ( 12ماده

 . گردد

 ها و محتوای نرم افزار ها، تبلیغات طرح استفاده ابزاری از اشخاص در( 11ماده

 ی محلی ایرانها انها و گویشتوهین و تمسخر زب( 19ماده

 ها توهین و تمسخر آداب و رسوم قومیت( 11ماده

ی سیاسی و استكباری ها بدون شائبهو نشر آثاری که به نقد آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصالح : تبصره

 .پرداخته اند بالمانع است

 های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی تالش برای ایجاد یا تشدید اختالف بین مردم در زمینه( 11ماده

 .نشر آثاری که خالف اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان باشداشاعه ( 15ماده

های  ابتذال و استهجان به شیوه ،جنسی به دور از تحریکمسائل تبیین مسایل موردنیاز جامعه در زمینه : 1تبصره

 .باشد میعلمی جهت آموزش و شناخت این گونه مسائل بالمانع 

 . گردد این آثار شامل رفتار، گفتار یا نوشتاری است که در قالب صوت، تصویر و واژگان ارائه می: 9تبصره

 عریان نمایی کودکان به قصد نمایش امور شهوانی و جنسی( 11ماده

 یی که متناسب با عرف ملی و مذهبی ایرانی نیستها و تبلیغ پوششترویج ( 11ماده

 عدم رعایت پوشش و آرایش متناسب با عرف ملی و مذهبی کشور( 11ماده

اسالمی است مانند والنتاین، دریم  -هایی که مغایر با فرهنگ غنی ایرانی ی خرده فرهنگ تبلیغ یا اشاعه( 12ماده

 ...دیت و

 اشخاص منحرف و یا مشهور به فساد و فحشاءروهها و گها،  مدلتبلیغ ( 12ماده

آرم ها و لوگوهای هم جنس بازان و رنگین کمان شش رنگ که یكی دیگر از نشانه های هم جنس :توضیح *

  .بازان می باشد
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 آرم ها و لوگوهای شیطان پرستی*
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 شخصیت سازی کاذب ( 11ماده

ال دخانیات، مسكرات و مواردی از این قبیل که مضر به سالمت انسان و یا مخالف تبلیغ و ترویج استعم( 19ماده

 شرع مقدس اسالم باشد

 استفاده از موسیقی غیرمجاز در نرم افزار( 11ماده

اومانیستی  ،سكوالریستیسالمی مانند جریانهای فمینیستی تبلیغ جریانهای فكری مغایر با اندیشه ناب ا( 11ماده

 ...و

گفتار و مواضع  ،ی فكری مذکور جهت تنویر افكار عمومی از طریق نقل افكارها ین تفكرات جریانتبی: تبصره

 .فكری و عملی آنان اگر همراه با نقد و بررسی محققانه و عالمانه باشد بالمانع است

 ی شیطان پرستی ها ی ضاله مانند فرقهها ترویج و تبلیغ عقاید و نمادهای فرقه( 15ماده

گفتار و مواضع فكری و عملی  ،ی مذکور جهت تنویر افكار عمومی از طریق نقل افكارها عقاید فرقه تبیین: تبصره

 . آنان اگر همراه با نقد و بررسی محققانه و عالمانه باشد بالمانع است

 تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب ( 11ماده

 گرددبه نحوی که موجب گمراهی کاربران  ها نادرست واقعیتبیان ( 11ماده

 ،سیاسی ،ی دینیها خاطرات و سخنان شخصیت، علمی و عدم ذکر منبع و مأخذ برای مطالب تاریخی( 11ماده

 اجتماعی و فرهنگی

گردد باید به صورت مشخص و دقیق به منبع و مأخذ معینی ارجاع  هرگونه مطلب تاریخی که ذکر می: 1تبصره

 .داده شود

ها و همچنین راویان خاطرات  قل باید زمان و مكان دقیق سخنرانیها و نقل خاطرات حدا در سخنرانی: 9تبصره

 . مشخصا ذکر شده باشد

 تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخود کشی( 12ماده

ارائه هرگونه محتوا یا نمایش صحنه از جزئیات قتل، جنایت، شكنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی ( 22ماده

 گردد یا بدآموزی کاربران

 .باشد میارایه این گونه محتویات برای روشنگری اذهان عمومی با رعایت رده سنی مخاطبان بالمانع : تبصره

 آسیب رساندن به سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان و اخالل در روند تربیت صحیح و مناسب آنان( 21ماده

 ارائه محتویات نامناسب با گروه سنی و جنسی مخاطب( 29ماده

 ...اجتماعی وو تحریک به ارتكاب جرائم از قبیل اخالل در نظم  تشویق( 21ماده

 های کسب درآمد از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق و یا آموزش شیوه تبلیغ، (21ماده

 تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر( 25ماده

 تبلیغ و ترویج تخریب محیط زیست و آزار و اذیت حیوانات( 21ماده
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 مصادیق خالف قوانین و مقررات رایانه ای: فصل چهارم

 

 یا ها هر نوع اطالعاتی که امكان دسترسی غیرمجاز به دادهارائه رمزهای فعال سازی و یا  و ها انتشار یا استفاده از گذرواژه( 21ماده

 ی رایانه ای و مخابراتی را فراهم کندها سامانه

که عموما برای ارتكاب جرایم رایانه ای بكار  و یا هر نوع محتوا و وسایل الكترونیكی دسترس قرار دادن نرم افزارها انتشار و در( 21ماده

 رود مانند نرم افزارهای هک می

 ی ارتكاب جرایم رایانه ایها تشویق و آموزش روش ،ترویج (22ماده

 ،ی رایانه ایها ره شده در سیستمزمینه سازی برای جاسوسی رایانه ای و شنود غیرمجاز اطالعات در حال انتقال و یا ذخی (122ماده

 ...الكترومغناطیسی و ،مخابراتی

 های رایانه ای و مخابراتی ایجاد تخریب در سیستم( 121ماده

 ...وها  ها، موسیقی فیلم ،باشند مانند کتب میربط دارای مجوز نشر نذی نشر و ترویج آثاری که از مراجع قانونی ( 129ماده

 

 




