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 باسمه تعالی                                                                                                                                                                                                                                     
 

 امام رضا )علیه السالم(              خدا رحمت کند کسی هک امر ما را احیاء نماید.                                                                                                                       
                                                                   

 شیوه نامه خبرگزاری فرهنگ رضوی                 

 مقدمه:

هشتمین اختر تابناا  سمامان اماما  و و یا      عطر روح افزای معارف رضوی جان می شوید و دل زنده می کند، ارادتمندان    

از گذشته ی دور خا  قدومش را توتیای چشم کردند و در هر کجای این مرزمین که )علیه السالم( حضرت علی بن مومی الرضا 

ایاران  نشانه ی او را یافته اند، زانوی ادب بر زمین زده اند و عاشقی سغاز کرده اند و حال در دوران غرور سفرین جمهوری امالمی 

باا  ار و عنای  و حمای  های وزارت فرهنا  و ارشااد اماالمی،    رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمای  های دول  خدمتگز و

در ابعااد  برنامه های مرتبط با حاوزه فرهنا  رضاوی     و تأمیس دهه کرام  )علیه السالم(برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا 

 ه ملّای و باین المللای    رومتایی در گساتر مطبوعاتی، دیجیتالی، مردمی، کود  و نوجوان و  ،، پژوهشی، مینماییفرهنگی، هنری

 در اجارای  و  زم و ضاروری مای نمایاده باه ایان منظاور       لاوب ایان فعالیا  هاا     انعکاا  مط  لاذا   رشد و گسترش یافته ام 

 .رگزاری فرهن  رضوی تأمیس می گرددخب( لیه السالم)ع بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا امامنامه 6ماده  14بند 

 فصل اول: کلیات

 تعریف -1ماده 

 تشاکیالتی  RCNو عالم  اختصااری   Razavi culture news agencyخبرگزاری فرهن  رضوی با عنوان انگلیسی 

 که در این شیوه نامه خبرگزاری نامیده می شوده )علیه السالم( بسته به بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا ااطالع رمانی ام  و 

 اهداف -2ماده 

 ایجاااد یاای جریااان مسااتمر در زمینااه اطااالع رمااانی از فعالیاا  هااای پاایش بیناای شااده در زمینااه گسااترش و نشاار          الففف 

 )علیهم السالم( میره و معارف رضوی در جه  تومعه معنوی فضای رمانه ای کشور و ارتقاء سگاهی عمومی مردم در زمینه معارف اهل بی 

 وظایف -3ماده 

 فرهن  رضوی موضوع نعکا  خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل، عکس، بولتن، مقاله و مایر محصو ت خبری رمانه ای باپوشش، تولید، جمع سوری و ا الف 

 کنفرانس ها و همایش های خبری و رمانه ای برگزاری  ب 
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 برگزاری جلسات، نشس  ها، ممینارها هم رامتا با اهداف خبرگزاری  ج 

 کارگیری عوامل خبری در داخل و خارج از کشورایجاد نمایندگی و شعب خبرگزاری و به   د 

 توزیع و انتشار محصو ت خبری و رمانه ای در قالب های مختلف نوشتاری، دیداری، شنیداری و رایانه ای ههههه ه 

 ارتباط مبادله و خرید و فروش اخبار، اطالعات، عکس، تفسیر، گزارش، مقاله و مایر محصو ت طبق ضوابط و 

 فرهیختگان و فعا ن حوزه فرهن  رضوی در داخل و خارج از کشورفعالی  های ، دقیق و همه جانبه انعکا  صحیح ز 

 )علیه السالم( بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا چارچوب وظایفایجاد ارتباط رمانه ای بین کلیه فعالی  ها و برنامه ها در  ح 

 حوزه رمانه ایتأمیس بانی اطالعاتی و نرم افزاری در  ط 

 عضوی  در شبکه های اطالع رمانی داخلی و بین المللی طبق ضوابط ی 

 فصل دوم : ارکان خبرگزاری

 شورای سیاستگذاری -4ماده 

 به شرح ذیل می باشند:شورای میامتگذاری خبرگزاری فرهن  رضوی 

 فرهن  و ارشاد امالمی   نماینده وزیر -1

 )علیه السالم(نماینده هیئ  مدیره بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا  -2

 )علیه السالم(مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا  -3

 مدیرعامل خبرگزاری ایرنا -4

 بااااه پیشاااانهاد ماااادیرعامل بنیاااااد و تصااااویب هیئاااا  ماااادیرهکااااه مااااه نفاااار شخصاااای  حقیقاااای  -5

 خواهد بود)علیه السالم( بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا  

 مدت زمان فعالی  اعضای شورای میامتگذاری چهار مال خواهد بوده :1تبصره 

 انتخاب مجدد این افراد بالمانع ام ه : 2تبصره 

 وظایف شورای سیاستگذاری -5ماده 

 تعیین خط مشیء و میام  های راهبردی خبرگزاری الف 

 شیوه نامه تصویب، اصالح یا تغییر در  ب

 ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد خبرگزاری  ج

 تصویب برنامه ها، سیین نامه و دمتورالعمل ها در حوزه اداری، مالی و نیروی انسانی  د
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 زاری تهیه و تنظیم بودجه مالیانه خبرگ  ه

 خبرگزاریبررمی عملکرد، عملیات و ترازنامه مالیانه مالی   و

 تأیید نمودار تشکیالتی خبرگزاری   ز

 نظارت بر حسن عملکرد قسم  های مختلف خبرگزاری   ح

 انتخاب مدیرعامل خبرگزاری   ط

 مدیرعامل   -6ماده 

 عهاااده دار خواهاااد باااود از میاااان افاااراد خباااره صااااحب ناااام در   مااادیرعامل خبرگااازاری کاااه مسااائولی  ماااردبیری خبرگااازاری را 

تأیید شورای میامتگذاری و تصویب هیئا  مادیره    و )علیه السالم(گی و هنری امام رضا مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهن شنهادبه پی حوزه اطالع رمانی

 برای مه مال به عنوان مدیرعامل )مردبیر( خبرگزاری فرهن  رضوی منصوب می گردده )علیه السالم( ی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا 

 انتخاب مجدد مدیرعامل بالمانع می باشده  :1تبصره 

 وظایف مدیرعامل -7ماده 

 اجرای مصوبات شورای میامتگذاری   الف 

 اجرای طرح ها و برنامه ها و میام  های راهبردی روزانه، کوتاه مادت و بلناد مادت و نظاارت و مادیری  سنهاا در تماام         ب 

 فعالی  ها و در کلیه مطوح خبرگزاری و شعبه ها

 اجرای برنامه ها برای دمتیابی به اهداف خبرگزاری و پیش بینی و تدوین و اتخاذ رویکردها ج 

 تهیه و تدوین دمتورالعمل ها، انجام کلیه امور اجرایی  د 

 انجام کلیه مکاتبات اداری و امضای امناد مالی  ه 

  تهیه طرح بودجه ما نه خبرگزاری و ارائه سن برای تصویب به مراجع ذیربط و 

 تهیه و گزارش مالیانه عملکرد و تراز نامه مالی و ارائه سن به مراجع ذیربط  ز 

 تهیه و پیشنهاد نمودار تشکیالتی و اداری مازمانی خبرگزاری به مراجع ذیربط  ح 

 )علیه السالم(هنری امام رضا  افتتاح حساب های مالی بر اما  مقررات مالی بنیاد بین المللی فرهنگی و ط 

 خبرگزاری یی و محتوایی و راهبردی موردنظر تهیه شیوه نامه اجرا ی 
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 محل فعالیت  - 8ماده 

 راهباارد در اجاارای  و وظیفااه ی سن برنامااه ریاازی، ماادیری ،  هی در تهااران بااوددفتاار مرکاازی خبرگاازاری فرهناا  رضااو 

 هپایگاه های خبری نیز می شود خواهد بود خبرگزاری که شامل انتخاب های برنامه

 پایگاه های خبری -9ماده 

 خبرگاازاری فرهناا  رضااوی ماای توانااد بااا تصااویب شااورای میامااتگذاری در کلیااه امااتان هااا و هم نااین کشااورهای هاادف        

 به تصویب می رمد ایجاد نمایده   شورای میامتگذاری خبرگزاریپایگاه های خبرگزاری را از افراد واجدالشرایط در چارچوب ضوابطی که در 

 مشهد مقدسدفتر ویژه:  -10ماده 

 خاص شهر مقد  مشهد دفتر خبرگزاری به صورت دفتر ویژه تأمیس خواهاد شاد کاه امکاان اماتفاده از       های به عل  ویژگی

 های شهر مشهد مقد  برای این خبرگزاری فراهم گردده  همه ظرفی 

 فصل سوم: امورمالی  

 منابع مالی خبرگزاری عبارتست از؛ -11ماده 

 کمکهای دول  و وزارت فرهن  و ارشاد امالمی   الف 

 )علیه السالم(کمکهای بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا  ب 

 کمی ها و هدایای مردمی  ج 

 درسمدهای ناشی از خدمات رمانه ای و اطالع رمانی   د 

 حسابرمی رممیهیئ  مدیره بنیاد با انتخاب و تصویب مومسه  گزارش حسابرمی ما نه در ه 

 امکان پذیر خواهد بودهو تصویب در هیئ  مدیره بنیاد  شورای میامتگذاری خبرگزاریانحالل خبرگزاری با پیشنهاد  -12ماده 

 هجفده   تبصفره در للسفه   3مفاده و   13این شیوه نامه در یف  مقدمفهس سفه فصفلس       -13ماده 

  27/01/1393 مفور   )علیفه السف(م   هیئت مدیره بنیاد بفین المللفی فرهنگفی و هنفری امفام ر فا        

  قابل الرا می باشد. از این تاریخ به تصویب رسید و

 

 )علیه الس(م بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام ر ا 


