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 ¨ه32037ت 73724: . شماره

 

 1383.12.24تاریخ : 

 ریزی کشوروزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه

 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تأیید 1383.10.20هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 ( ماده واحده قانون تأسیس3ریزی کشور و به استناد تبصره )مدیریت و برنامهسازمان

 ـ اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران را به شرح1383ـمصوب سازمان صنایع دستی ایران

 :زیر تصویب نمود

 

 سنامه سازمان صنایع دستی ایراناسا

 اول ـ کلیاتفصل

 ها، بافتهای از صنایع هنری و سنتی ایران شامل آبگینهـ صنایع دستی مجموعه 1ماده 

 ، آثار چرمی(، پوشاک سنتیهای داری )به استثنای فرش دستباف،بافته و نساجی سنتی

 ،، رودوزیهای سنتیو حصیری، هنرهای چوبی ، سفال وسرامیک، چاپهای سنتیو کاغذی

 هنرهای فلزی و هنرهای سنگی است که بامحوریت هنر و ذوق و زیباشناختی ایرانی و

 گیری از مواد اولیه قابل دسترس و بومی به کمک دست وابزار موردنیاز و بابهره

 .کاربری در زندگی فردی و جمعی تولید شده و ریشه در تاریخ کهن ایران زمین دارد

 نامیده "سازمان "ـ سازمان صنایع دستی ایران که در این اساسنامه اختصاراً 2ماده 

 ایدولتی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر طبق مقررات اینشود، مؤسسهمی

 .شودصنایع و معادن اداره میاساسنامه و وابسته به وزارت

 یزی و نظارت در زمینه حفظ ور، برنامهگذاریـ هدف سازمان تمرکز در سیاست 3ماده 

 احیا، ترویج وتوسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی و

 ، هدایت و استفاده از امکانات و نیروی،حمایت، تحقیقاتریزی در امر آموزشبرنامه

 .انسانی موجود در این بخش است

 

 فصل دوم ـ وظایف تفصیلی

 ( وظایف ذیل را بعهده خواهد3ه اهداف مندرج در ماده )ـ سازمان برای نیل ب 4ماده 

 :داشت

 های کالن در جهت توسعهها، ضوابط و برنامهمشی ـ تنظیم راهبردها، سیاستها، خط1



 صنایع دستی کشور و پیگیری جهت برقراری حمایتهای الزم در چارچوبکمی و بهبود کیفی

 .صالحسیاستهای صنعتی کشور باهماهنگی مراجع ذی

 ـ اعمال نظارت و حمایتهای الزم در جهت بهبود کیفی محصوالت صنایع دستی به ویژه در2

 .صادراتحوزه

 گذاری و نظارت در امر تدوین استانداردها و صدور، سیاستریزیـ برنامه3

 صنایع دستی تولیدی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقاتهای درجه کیفیتگواهینامه

 .صنعتی ایران

 ، تولید و بازاریابی صنایع دستی ازگذاریهای الزم برای سرمایهـ ارایه راهنمایی4

 .طرق مختلف

 گذاری و نظارت بر وضعیت کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع، سیاستریزیـ برنامه5

 .دستی

 ربط برای اعطای درجهـ پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران و همکاری با مراجع ذی6

 .هنرمندان صنایع دستی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطهنری به

 های معنوی و فکری صنایع دستی ایران )آثارریزی در مورد مالکیتـ هماهنگی و برنامه7

 .صالح(در داخل و خارج از کشور با همکاری مراجع ذیو هنرمندان

 های جدید برای ارتقای کیفیت ویریزی در جهت استفاده از فناورـ هماهنگی و برنامه8

 .صنایع دستی کشورتوسعه کمی

 مندیـ طراحی نظام جامع آموزش و تربیت نیروی انسانی موردنیاز صنایع دستی با بهره9

 ریزی جهت ارتقای دانش و مهارت صنعتگران ونوین و هماهنگی و برنامههایاز فناوری

 .منظور افزایش اثربخشی این خدمات بین آنها بههنرمندان و ایجاد هماهنگی الزم

 .ـ برپایی المپیادهای تخصصی صنایع دستی10

 آوردن بستر الزم به منظور ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاهها و مراکزـ فراهم11

 .علمی ـ تحقیقاتی کشوربا تولیدکنندگان صنایع دستی

 .رسانی در زمینه صنایع دستیـ سازماندهی نظام اطالع12

 هاربط به منظور تدوین سرفصل دروس هنرستانها، آموزشکدههمکاری با دستگاههای ذی ـ13

 .های صنایع دستیودانشکده

 ریزی جهت تأسیس نهادهای غیردولتی برای کاهش تصدی دولت وـ هماهنگی و برنامه14

 .فعالیت صنایع دستی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطساماندهی

 گذاری و نظارت در ترویج صنایع دستی در جامعه ایرانی و سیاست ،ریزیـ برنامه15

 ایجاد تحول درطرحها و تولید و عرضه محصوالت با حفظ اصالت ملی و توسعه موارد مصرف

 .ربطویژه در معماری وشهرسازی با هماهنگی مراجع ذیآنها به

 ایههای ملی و منطقهگذاری و نظارت در جهت برگزاری نمایشگا، سیاستریزیـ برنامه16

 .صنایع دستی در داخل و خارج از کشور توسط بخش خصوصیالمللیو بین



 ، ارزشها، نمونهگذاری و نظارت در امر شناساندن تاریخ، سیاستریزیـ برنامه17

 ، هنرمندان صنایع دستی و صادرکنندگان صنایع دستی کشور در،صنعتگرانمصنوعات دستی

 ، نشر، ارتباطات جمعی و، چاپروشهای سمعی و بصریلی بهالملسطح ملی و بین

 .مطبوعات

 گذاری و نظارت بر امر تأسیس شرکتهای نمایشگاهی تخصصی، سیاستریزیـ برنامه18

 .صنایع دستیتوسط تعاونیهای بخش خصوصی

 های صنایع دستی با هماهنگی مراجعـ مشارکت در همایشها، سمینارهای ملی و جشنواره19

 .صالحیذ

 گذاری و نظارت در امر معرفی صنایع دستی برگزیده کشور در، سیاستریزیـ برنامه20

 .مراکز عمومی ازطرق مناسب تبلیغی و ترویجی

 اندازی مراکز فروش کتب و نشریات صنایع دستیریزی در جهت راهـ هماهنگی و برنامه21

 .تجهیز بخش تعاون و اشخاص حقیقیاز طریق

 گذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و، سیاستریزیمهـ برنا22

 .ربطبرگزیده صنایع دستیدوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاههای ذی

 ـ مطالعه و پیشنهاد تدوین استانداردهای الزم برای مواد اولیه و روشهای تولید23

 .صنعتی ایرانصنایع دستی باهماهنگی مؤسسه استاندارد و تحقیقات 

 آوری آمار و اطالعات الزمـ تحقیق و بررسی مستمر درباره وضعیت صنایع دستی و جمع24

 .ازوضعیت صنایع دستی ایران و جهان به منظور ارتقای جایگاه صنایع دستی ایران

 .های تاریخی و معاصر صنایع دستی ایران و جهانـ پژوهش در زمینه25

 به منظور ارتقای موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستیریزی ـ مطالعه و برنامه26

 .جهان در جهترونق و افزایش صادرات

 گیری از سیستمهای پیشرفتهگذاری و نظارت جهت بهره، سیاستریزیـ برنامه27

 بازرگانی به منظورتوسعه بازار فروش صنایع دستی ایران در کشورهای هدف توسط بخش

 .غیردولتی

 های صنایع دستی توسط مردم و بخشریزی جهت ایجاد بازارچهـ هماهنگی و برنامه28

 .منظور توسعه بازارهای داخلی با استفاده از روشهای اصالح الگوی مصرفغیردولتی به

 ـ همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور گسترش فرهنگ گردشگری و29

 .ت صنایع دستیایجادبازار مناسب برای محصوال

 المللی مرتبط و نمایندگی دولتـ عضویت و حضور مؤثر در سازمانها و مجامع بین30

 .ربطایران در این مجامع با هماهنگی مراجع ذیجمهوری اسالمی

 ـ تشویق صنعتگران و بازرگانان صنایع دستی به منظور حضور در بازارهای جهانی و31

 .المللیبینمجامع

 طالعات الزم درخصوص چگونگی گسترش حضور مؤثر در بازارهای جهانی بهـ انجام م32



 .منظورافزایش سهم ایران در این بازارها

 ربط، فرهنگی و فنی با مراکز ذیـ همکاری جهت برقراری ارتباطات و مبادالت علمی33

 .المللیبیندر عرصه

 ه و رشد صنایع دستی کشورالملل جهت توسعـ همکاری با دستگاههای فعال در روابط بین34

 .ربطباهماهنگی مراجع ذی

 فصل سوم ـ مدیریت سازمان

 ـ رییس سازمان معاون وزیر صنایع و معادن بوده و باالترین مقام اجرایی 5ماده 

 .گرددباشد و باحکم وزیر صنایع و معادن منصوب میسازمان می

 رات خود را به هریک از مدیرانتواند تمام یا قسمتی از اختیاتبصره ـ رییس سازمان می

 .سازمان تفویض نمایدو مستخدمین

 :باشدـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر می 6ماده 

 ـ اداره امور سازمان براساس مفاد اساسنامه1

 ، اداری و سازمانها و نهادهای مختلفـ نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی2

 شخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب وظایف و اختیارات مقرر درـ انعقاد قرارداد با ا3

 اساسنامه

 صالحـ تهیه برنامه و بودجه ساالنه و گزارش عملکرد سازمان و ارایه آن به مراجع ذی4

 ریزیـ تهیه و پیشنهاد بودجه ساالنه سازمان جهت ارایه به سازمان مدیریت و برنامه5

 کشور

 حساب رسمیعهدآور سازمان توسط رییس سازمان و ذیـ کلیه اسناد و اوراق ت 7ماده 

 شود امضا گردیده و معتبرسازمان که ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می

 .خواهد بود

 

 فصل چهارم ـ سایر مقررات

 ( قانون13ـ سازمان از لحاظ مقررات اداری و استخدامی مشمول مقررات ماده ) 8ماده 

 .باشدـ می 1379و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب  تمرکز امورصنعت و معدن

 ـ هرگونه تغییر و اصالح در این اساسنامه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و 9ماده 

 .ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بودمدیریت و برنامهتأیید سازمان

 اند مشمول قوانین وهبینی نشدـ سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش 10ماده 

 .کشور خواهند بودمقررات عمومی

 شورای نگهبان به 1383.12.13مورخ  83.30.9929این اساسنامه به موجب نامه شماره 

 .تأییدشورای یادشده رسیده است

 جمهورمعاون اول رییس -محمدرضا عارف 


