
 مفهوم پیوست فرهنگی و اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 تهیه و تنظیم: محمدمسعودایرجی

 .باشند داشته فرهنگی پیوست باید سیاسی و فرهنگی اقتصادی، جدید و مهم های پروژه و ها طرح مقام معظم رهبری : تمامی

یکی از مباحث مهمی که در حوزه فرهنگی و هنری مطرح شده است و در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن می  

باشد، بحث پیوست فرهنگی در تصمیمات و پروژه های مختلف علمی، اقتصادی، عمرانی و فنی می باشد، که بعلت وجود 

قبال چندانی نشده است ولی دارای پایه و اساس محکمی از بعضی ایرادات در ابعاد اجرائی ومنابع مالی عمال از آن است

نظر اعمال قانونی می باشد و اجرای آن در همه امور کشور می تواند، شفافیت های بیشتری  در اختصاص بودجه و صرف 

توسط  هزینه های دولتی و خصوصی ایجاد کند. دانشگاه های کشور هرچند استقبال جدی از این امر نداشته اند ولی گاها

استناد این بحث به  مسئولین به نحو احسن اعمال شده اند.که موارد آن از حوصله این مقاله خارج است.طراحان و بعض 

باز می گردد که  "7831 آذرماه 71 به تاریخ عالی انقالب فرهنگی  شورای اعضای  دیدار  در رهبری معظم مقام فرمایشات

 .باشند داشته فرهنگی پیوست باید سیاسی و فرهنگی اقتصادی، جدید و مهم های پروژه و ها طرح تمامی

 تعریف پیوست فرهنگی

عبارت است از ابزاری منطبق که پس از واژه مهندسی فرهنگی توسط مقام معظم رهبری بیان شد، پیوست فرهنگی واژه 

 ٔ  درزمینهبین مدیریت راهبردی و مدیریت اجرائی کشور  باالدستی که کارش ساماندهی نسبی های سیاستو  ها نقشهبا 

جامعه اسالمی  موردنیازوعات و موض ها پدیدهعد فرهنگی کلیه پیوست فرهنگی شناخت بُ دیگر عبارت به است. یفرهنگ

در  واژه این .شود می، ارائه پیوست فرهنگی برای آن موضوع متصور فرهنگی فراهم باشد ی زمینهکه  هر جااست؛ بنابراین 

و انسجام  یابی جهت، گیری جهت نظم، :عبارت بود ازمطرح شد که مهندسی فرهنگی بعد از طرح واژه  7837سال 

 در باب فرهنگ. غیردولتیگوناگون دولتی و  های بخش

 تفاوت بحث پیوست فرهنگی با مهندسی فرهنگی

و فرهنگ جامعه  ،کانون توجه یعنی ؛کند میرا برقرار فرعی یک جامعه  های نظاممهندسی فرهنگی انسجام محتوایی بین 

بر همین اساس مدیریت  .استاین روابط بر اساس اهداف فرهنگی  بازطراحیو  مابین فیشناخت عناصر و روابط  هدفش

به  باشند. شده مهندسیبا رویکرد و اهداف فرهنگی  خرد و کالنی است که های سازمانو  ها دستگاهمدیریت بر  ،فرهنگی

را مدیریت فرهنگی  فرهنگی توسعه اهداف به حصول جهت امکانات و افراد صحیح کارگیری به علم و هنر تعبیر دیگر

ابزاری در  نیز همچون . پیوست فرهنگیشود میانجام  ییسطح راهبردی و اجرا مدیریت فرهنگی کشور در دو .گویند

نرخ و سهم  ،ها روش ،ها سیاست، ها شاخصه تعبیر دیگر به .کند مییی عمل جهت پیوند مدیریت راهبردی و مدیریت اجرا

عمال در مقیاس باید برای اِ گردد میدیریت راهبردی کشور تنظیم در سطح م که ثیرهای کالن فرهنگی کل کشورتأ

 مجدد شود. سازی آمادهنیز و نهادهای اجتماعی  ها سازماندر سطح  تر کوچک



 ها سازی طرح متناسبلزوم 

های  اجرای طرح :شد، آمدهمنتشر  21فروردین سال  17که به تاریخ شورای عالی انقالب فرهنگی  ۲۳۷ جلسه مصوبه در

 که کشور در …توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، امنیتی و

ها نتایج  گونه طرح به آثار و پیامدهای این جهیتو بی .کند می ایجاد افراد زندگی شیوه و جامعه  فرهنگ در مهمی تأثیرات

در مواردی در تعارض آشکار با اهداف همچنین  .فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد ٔ  درزمینهو غیرقابل جبرانی  بار زیان

ها، لوایح،  رصد آثار و پیامدهای فرهنگی طرح بنابراینگیرد،  متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قرار می

گانه و بخش خصوصی و توجه به اثرگذاری مستقیم یا  سه ها و قوای  ها و اقدامات در دستگاه و مصوبات، پروژه  تصمیمات

گسترش و حاکمیت ارزش و بر اساساً هدف اصلی انقالب اسالمی  که درحالیدر جامعه ) ذکرشدهغیرمستقیم موارد 

ها و تصمیمات  سازی طرح عدم توجه به روند متناسب .ناپذیر است ضروری و اجتناب ای مسئله(، قرار داردسالمی فرهنگ ا

های فرهنگی در سطوح و موضوعات مختلف فردی،  و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پیدایش معضالت و بعضاً بحران

 .شود خانوادگی و اجتماعی می

 از دیدگاه رهبری فرهنگی  پیوستضرورت تهیه 

 ضرورت تهیه پیوست ۶۳۳۱در آذرماه سال  عالی انقالب فرهنگی  اعضای شورای دیدار   در  اسالمی  معظم انقالبرهبر 

های گوناگون که در کشور تنظیم  در طرح» :و فرمودند قراردادندکشور را مورد تأکید  های گوناگون طرحفرهنگی برای  

و همچنین در نخستین بند « های پولی و مالی و عمرانی، حتماً یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد شود، طرح می

ابالغی از سوی رهبر معظم  ۶۱/۶۱/۶۳۳۱پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  ساله پنجهای کلی برنامه  سیاست

های  فرهنگی برای طرح پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، تهیه پیوست  ساله پنجقانون برنامه ( ۷اده )انقالب و نیز در م

 .است قرارگرفتهمهم و جدید توسط شورای عالی انقالب فرهنگی مورد تأکید و تصویب 

 نامه پیوست فرهنگی ترین هدف نظام مهم

فرهنگی، ابزاری برای ایجاد مصونیت و   کالن  های جاری ساختن سیاست منظور بهپیوست فرهنگی فرصتی ارزشمند 

فرهنگ و همچنین اقدامی در راستای ایجاد تحول و پیش برندگی در فرایندها و  در عرصهپیشگیری از پیامدهای منفی 

وری  قای بهره، عامل مؤثر در جهت ارتدرنهایتهای فرهنگ اسالمی و  های مدیریت فرهنگی کشور مبتنی بر ارزش روش

 ،نامه پیوست فرهنگی ایجاد زمینه و شرایطی است که با ایجاد گفتمان فراگیر ترین هدف نظام مهم .گردد محسوب می

های مهم  طرح . همچنینپذیردصورت  های اجرایی کشور در همه سازمانتصمیمات مدیریتی  و اصالح عملکرد فرهنگی

 های دینی، ملی و انقالبی نیز ارزش خواهند شد و  مطلوبی اجرا به نحو  دی های عمرانی و اجتماعی، اقتصا پروژه ویژه به

 .گردند میحفظ و تقویت 



تبیین ضرورت، جایگاه، چیستی، ساختار و الزامات قانونی مربوط به تدوین و اجرای  باهدفپیوست فرهنگی،   نامه نظام

گر نقطه کانونی سامانه نظارت و  ذیل نقشه مهندسی فرهنگی و ترسیم و شده تهیهسطح کشور  پیوست فرهنگی در

 .قرار داردفرهنگی کشور  راهبردی  نظام مدیریت  ارزشیابی در

 باشیم؟ داشته فرهنگی پیوست چرا باید 

فرهنگی معتقد است که برای پیشگیری از رشد فزاینده معضالت ذیل از پیوست  انقالب شورای اعضای از بنیانیان دکتر

 استفاده شود. ها طرحفرهنگی در 

 قضائیه قوه در ها پرونده رویه بی رشد -7 

 طالق روزافزون رشد -1

 (...اراذل آوری جمع ضرورت ،بدحجابی رشد) اجتماعی های مسئله نوع -8

 و ثروت شهرنشینی تحصیالت، سطح رشد با دینی ها گرایش کاهش اثبات -4

 ستردهگ یافته سازمان مفاسد کشف -5

 مدیریتی سطوح همه در شکنی قانون وسیع حجم -1

 مراحل پیشرفت طرح پیوست فرهنگی در سطح دانشگاه

دکتر نیلچی زاده  پرویز و رستمیان، دکتر آقایان دکتر توسطدر سطح دانشگاه جلساتی در معاونت فرهنگی  تاکنون 

و گزارشی از روند آن به  اند اندکبسیار یی که با داشتن این پیوست به تصویب رسیده، ها طرح البته. است برگزارشده

مسئوالن دانشگاه خواهان  ازاست. .نشده حاصلاین طرح پیشرفت چندانی در سطح دانشگاه از تاکنون  و نرسیدهاطالع 

امیدواریم  ی فنی، اداری و تصمیمات آتی هستیم.ها طرحاختصاص موازینی برای در نظر گرفتن پیوست فرهنگی در کلیه 

که سال جهش در تولید نام گرفته است به این امر توجه بیشتری شود تا از نظر شفافیت در اتخاد تصمیمات  99در سال 

 هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف مورد نظر علمی و فرهنگی نائل شویم.و صرف هزینه های دولتی، 

 9999فروردین ماه  ، تهیه و تنظیم: محمدمسعود ایرجی، کارشناس فرهنگی

 پانویس:

 http://peyvast.farhangoelm.irبرای اطالعات بیشتر درباره تعاریف و اصول طرح پیوست فرهنگی به آدرس ذیل مراجعه کنید: 

 ، کارشناس فرهنگیمحمدمسعودایرجی تهیه و تنظیم :

 9991لی انقالب فرهنگی، فروردین سامانه پیوست فرهنگی، سایت رسمی دبیرخانه شورای عا -9: منبع

 9992 ماه بهمن 9فرهنگی  های کارگاهمعاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گزارش  سامانه -2
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