
 

 هنرکده پیام خدمات و محصوالت با مرتبط شرایط و قوانین 
 

 عالمت، آن ثبت گواهی ارائه به منوط  ...و شرکتها مؤسسات، آرم یا نماد تجاري، عالمت گونه هر از استفاده -1
 .میباشد مربوطه مرجع از ...و نشان

 و مهر و کتبی درخواست با )...وها نونکا مؤسسات، شرکتها،( حقوقی اشخاص براي سربرگ چاپ مجوز -2
 .میشود صادر مجاز امضاي دارندگان معرفی و تغییرات تأسیس، آگهی ارائه و مجاز مقام امضاء

 .شود ذکر سربرگ شمارگان و قطع نوع، عناوین، تعداد باید درخواست متن در -3
مجلس  14/09/1375( مصوب  بیگانه اصطالحات و عناوین اسامی، ارگیريک به ممنوعیت قانون اجراي در -4

 بیگانه واژههاي گونه هر کارگیري به عمومی، فرهنگ شوراي مصوبه اساس بر چنین همشوراي اسالمی ) و 
 و ماه هفته، روزهاي نامگذاري در وارداتی و بیگانه تصاویر و ها نشانه اشکال،عالئم، از استفاده و نامأنوس و

 .است ممنوع فصل
 اقالم رویدادهاي و مناسبتها روزها، ضمایم، حواشی، متن، در سیاسی و ماعیاجت فرهنگی، دینی، مطالب -5

 660 جلسه مصوب کتاب، نشر ضوابط و سیاستها اهداف، اصالحی مصوبه در مقرر حدود با میبایستچاپی،
 باشد. منطبق زیر موارد چنین هم و فرهنگی انقالب عالی شوراي  24/01/1389مورخ

 اشعار و بزرگان سخنان و مذهبی و دینی آموزههاي و جمالت نکات، ادعیه، ات،روای و احادیث آیات، درج -6
 و فردي بهداشت رعایت به مربوط مسایل نظیر اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، المنفعه عام پیامهاينیز و

 ملی فرهنگ اشاعه و دیگران حقوق به احترام و انرژي و آب مصرف در جویی صرفه رعایت اجتماعی،
 .است بالمانع منابع یا منبع ذکر با اسالمی

 ایرانی  -اسالمی فرهنگ و اسالم مقدس شرع با مغایر نباید مضامین و تصاویر نشانهها، عالئم، کارگیري به -7
 .باشد

 .است ممنوع نیز ایران اسالمی جمهوري نظام و اسالم ضد گروههاي تصاویر و ها نشانه عالئم، از استفاده -8
 که دینی مقدسات و آسمانی کتب کشور، رسمی ادیان و ها قومیت مورد در زآمی توهین مطالب درج از -9

 .شود خودداري میشود، افکنی تفرقه و اختالف موجب
 غیرقانونی کشور قوانین موجب به که منحرف فرقه و مسلک مرام، فکري، جریانهاي گونه هر ترویج و تبلیغ -10

 جمهوري با معاند شخصیتهاي و سلطنتی و الئیک نظامهاي و انقالب ضد عناصر و محارب گروههاي و میباشد
 .است منوعم شود، آنان چهره تطهیر موجب که نحوي به ایران اسالمی

 .میباشد مربوطه قوانین و ضوابط رعایت مستلزم ایران اسالمی جمهوري پرچم و نقشه از استفاده -11
 جامعه مذهبی و ملی عرف با متناسب باید تصاویر درون شخصیتهاي آرایش و پوشش مضامین، تصاویر، -12

 .باشد برهنگی و بدحجابی مروج نباید و بوده
 و وحشت القاء طبیعی، منابع زیست، محیط تخریب مروج که صحنههایی و تصاویر متن، از استفاده -13

 .است ممنوع باشد، )...و گربه سگ، مانند( حیوان و انسان همزیستی ترویج و خشونت
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