
 
 

 در مراکز فرهنگی و آموزشی دولتی در سراسر کشورین آیین نامه برگزاری مراسم ازدواج زوج

زجون  در مزازوی هزگی وی ز    یون  نووامه گزاویاری مزااود اجدزا  ج    آ 72/5/4144موور    14شورای عالی جوانان در جلسه 

 . آموجشی دزلتی در ازااز زشور را گه شزح جیوز تصویب نمود

 :رزند نامه اصطالحات جیز در معانی مشززح گه زار می در ای  آین  -4ماده 

 شورای عالی جوانان : ی عالیشورا -الف   

 اتاد ملی ااماندگی امور جوانان : ملی اتاد -ب   

 ااماندگی امور جوانانااتانی  اتاد: اتاد ااتان -     

 زمنته اامان اجدزا  : زمنته -د    

اج ظزهنو  تموامی   % 74، مکلفید حوداق   قانون گزنامه ششد تواعه زشور 72موضوع ماده زلنه دات اگهای اجزایی  -7ماده 

اسوات  ؤگوا ز م  دانش اهگای گای مزازی هزگی ی، گیزی، آموجشی، زرجشی ز اال  اج قبن  اال  مزازی رهاگی در اختنار خود

گوا،  ، گاش اه گای خدماتی، رهاگی، هزگی ی، تاالرگا گای هزگی ی ز تفزیحی، هزگی سزاگا، مجتمعآموجشی ز پژزگشی، مجتمع

گای تفزیحوی را گوزای گزاویاری جشو  اجدزا      ازاگا، جائزازاگا، مح گا، اال  مهمان گای اجتماعات گت گا، اال اردزااه

گای مذزور موظفید حدازثز ظزف یک ماه گعد اج تصویب ایو    در ای  رااتا دات اه. نته اختصاص دگیدجزجن  گا معزهی زم

 گای قاگ  اختصواص گوه ایو  موضووع را گوزای      نامه زلنه اطالعات، مدارک، مستیدات الجم ز جمانبیدی رزجگا ز ااعاتآین 

 .دگید گزدای جزجن  در آاتانه اجدزا  در اختنار زمنته مزگوط قزارگهزه

در اختصاص ظزهن  موذزور،   (7)گای مذزور در ماده خنز غنزموجه دات اهأزمنته مکلف اا  در صورت تعل  یا ت-3ماده 

مقام مذزور موظوف ااو  ضوم  در اختنوار اذاشوت       . موضوع را گه گاالتزی  مقام اَن دات اه ز مزاجع نظارتی ایارش دگد

 ه  قوانن  ز مقزرات گه گنئ  راندای گه تخلفوات اداری داوت اه مزگوطو   اطالعات مزگوط، متخلفن  را گه جه  عدم رعای

 .معزهی زید

ااتفاده، شزایط الجم گوزای در اختنوار اذاشوت      رغد داشت  ظزهن  گالچیانچه مزازی هزگی ی ز آموجشی دزلتی علی -1ماده 

 . یددالی  ز مستیدات را گه زمنته مزگوط ارایه نمای گایدمزازی را نداشته گاشید، 

گزداری مزازوی موذزور هوزاگد نباشود، زلوی گوا انجوام توننوزات ز یوا          زمنته موظف اا  در مواردی زه شزایط گهزه -5ماده 

ضوواگط قوانونی گوه رئون      گزداری گزای گزایاری مزااد جزجن  هزاگد شود، موضوع را در چارچوب اصالحات امکان گهزه

 .گای الجم اج طزیق گاالتزی  مقام دات اه مزگوطه اقدام شودایارش دگد تا جه  انجام گماگی ی ز حمای  اتاد ااتان

 .نامه گاید دارای امکانات میااب گاشیدگمه مزازی موضوع ای  آین : تبصزه

رااتای مدیزی  گهنیه امکانات، حسوب موورد   درتواند زمنته می. شودیریاا  هزماندار تشکن  م هگزمنته شهزاتان  -6ماده 

 ،گای عضو اوتاد ااوتان   ، نماییداان دات اهشهزاتان گای مزدم نهاد جوانان ااجمان نماییدهاج نماییده امور جوانان شهزاتان، 

 . نمایدگزای شزز  در جلسات دعوت را نماییده مجمع خنزی  اجدزا  ز اایز اهزاد صاحبیظز 



 
 

            تشوکن    ناموه ز مصووگات اوتاد ااوتان     ن یو   آگار گه میظور اجوزای مفواد ایو   اق  گز دز گفته یکجلسات زمنته حد -2ماده 

 . العاده گزایار زید تواند جلسه هوق میصورت ضززرت درزمنته . خواگد شد

 .زرجش ز جوانان ااتان خواگد گود ز  عهده معازن امور جوانان ادارهگز  ای زمنته امور دگنزخانه -بصزهت

نامه در حووجه شهزاوتان گوه    ای  آین ( 7)گای مزازی مذزور در ماده  ااخ  زمنته موظف اا  تمامی اطالعات جیز -8ماده 

آزری ز اج طزیق گزداری جزجن  جمعرییی گهنیه جه  گهزه یاهته گه ای  موضوع را گزای گزنامهگای اختصاصانضمام ظزهن 

 .داامانه هزمانداری گه اطالع جوانان گزاان

راوانی مزازوی ز معزهوی    اواجی اوامانه اطوالع   نامه نسب  گوه هعوا   زمنته موظف اا  ظزف دزماه اج اگالغ ای  آین : تبصزه

اامانه هزمانداری اقودام نمایود گطوریکوه پو  اج     آنها اج طزیق گزداری شهزاتان گه جزجن  ز اخذ تقاضای امکانات قاگ  گهزه

انتخاب نووع مززوی موورد    . گا اج طزیق اامانه پااخ داده شود فته گه درخواا دریاه  تقاضای جزجن ، حدازثز ظزف یک گ

 .تقاضای ااتفاده گا متقاضنان اا 

گنش اج تعداد مزازی هزگی ی ز آموجشی ااز  ز شاغ  در گز شهزاتان در صورتی زه تعداد متقاضنان زاجد شزایط  -2ماده 

گای موجود در شهزاتان، گا گماگی ی زمنته اایز زمنته موظف اا  ضم  ااتفاده اج ظزهن  ،شهزاتان گاشدآن موجود در 

  .گا اج ظزهن  آنها ااتفاده نمایدشهزاتان

تهنوه ز در آن  ( 7)نامه گمکاری گن  زمنته ز رئن  مزازی مذزور در مواده  نامه، تواهق ماه اج اگالغ ای  آین  اهظزف  -44ماده 

 گوزداری ز  نظارت گوز گهوزه  نامه شنوهز  گاااتاندارد. ازددگزداری، تعنن  میعمومی ز اختصاصی گهزهشزح خدمات ز شزایط 

 .شد خواگد ملی تعنن  ز اگالغاوی اتاد اجزای دقنق ضواگط ز مقزرات اجنحوه راانی ای  مزازی ز خدمات

 .ع ز قوانن  ز مقزرات گاشدگا رعای  مواجی  شز گایدگزایاری مزااد اجدزا  جزجن  در ای  مزازی : تبصزه

شوود تواوط   اااس مبلوی زه تواط زمنته شهزاتان تعنن  موی گیییه تمام شده گزایاری مزااد در مزازی مذزور گز -44ماده 

 جزجون  گوزای  ناموه   گوای موضووع آیون      گوزداری اج امکانوات اوال    پزداخ  گیییه گهوزه . شودجزجن  متقاضی پزداخ  می

شوده هقوط شوام  ننوززی     گیییوه تموام  )شود انجام می ینهادگای حمایتی، تواط نهادگای حمایتگضاع  یا تح  پوشش گی

گای ازگار اجوزای طوزح   گای تعمنز ز ن هداری ز دی ز گیییهگای انزژی مصزهی مانید گزق، آب ز ااج، گیییهگیییه ،انسانی

 .(ازددای اج جزجن  دریاه  نمییهگاگ  اجاره مکان گیی ز گاشدمی

  اج جملوه  امن  اوایز ملیزموات جشو  اجدز   أگاشد ز تمن  مکان گزایاری جش  اجدزا  میأموظف گه ت زمنته صزهاً: هتبصز

 .پذیزایی مزااد گه عهده جزجن  اا 

 گوای گاجنشسوت ی ز اهوزاد     ، هزجنودان مسوتمزی گ نوزان صویدزق    (ره)جزجن  تح  پوشش زمنته امداد امام خمنیی -47ماده 

 .گاشیدگزداری اج ای  خدمات میگهییستی در ازلوی  گهزهتح  پوشش ااجمان 

          ناموه نظوارت ز گوز     ن یو موظفید گز حس  اجزای مفواد ایو  آ   یااتانداران ازااز زشور گه عیوان رئن  اتاد ااتان -43ماده 

زمنسونون هزگی وی مجلو     دی ز ایارش اقدامات را گه وگیگای اامان اجدزا  شهزاتان را جمعاه ماه یکبار عملکزد زمنته

 .اتاد ملی اراا  نمایید ز ی عالیشورا شورای ااالمی،



 
 

نظوارت گوه   رییی ز  ی، حمای ، گزنامهراذمعازن  امور جوانان زجارت زرجش ز جوانان مسئولن  راگبزی، اناات  -41ماده 

ااو  اویارش عملکوزد مفواد ایو       موظف مذزور  معازن  ،گمچین . عهده داردنامه را گزگماگی ی اجزای دقنق آین میظور 

 .ارائه زید ی عالیااله تیظند ز گه شورانامه را  گمه ن یآ

ارجیواگی  گوای  شاخصنامه در ذی  امه، شاخص ارجیاگی مزتبط گا موضوع ای  آین ونگه میظور اجزای گهنیه ای  آین  -45ماده 

 .ازدد عملکزد ااتانداران در جشیواره شهند رجایی اضاهه می


