
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        گانهگانهگانهگانهييييبببب    اصطالحاتاصطالحاتاصطالحاتاصطالحات    وووو    ننننييييعناوعناوعناوعناو    ،،،،    يييياساماساماساماسام    ييييررررييييكارگكارگكارگكارگ    بهبهبهبه    تتتتييييممنوعممنوعممنوعممنوع    قانونقانونقانونقانون

 معارف و اسالم عالم دوم زبان و رانيا يمل تيهو اركان از يكي عنوان به يفارس زبان اصالت و قوت حفظ منظور به ـ واحده ماده

 كه ييشركتها هيكل و يدولت موسسات و شركتها سازمانها، و كشور ييقضا و يياجرا ، يقانونگذار يدستگاهها ، ياسالم فرهنگ و

) 22( تبصره) د( بند در مذكور ينهادها و سازمانها شركتها، يتمام و است نام ذكر مستلزم آنها بر يعموم مقررات و نيقوان شمول

 يرسم يها  مصاحبه ها، يسخنران ، مكاتبات و گزارشها در گانهيب يها  واژه و كلمات كاربردن به از موظفند توسعه دوم برنامه  قانون

 داخل در كه يدولت ريغ و يدولت يبخشها از اعم يداخل داتيتول  هيكل يرو بر ها واژه نيا از استفاده نيهمچن و كنند يخوددار

 .  است ممنوع شود يم عرضه كشور

 ييها واژه تياولو با ازين مورد يها  واژه  يبرا خود مصوب ضوابط و اصول اساس بر ديبا يفارس ادب و زبان فرهنگستان ـ 1 تبصره

 يتهايفعال گزارش كباري ماه شش هر و كند يساز واژه اي و ينيگز  واژه يعلم مراكز يهمكار با اي رأسا دارند يعموم كاربرد كه

 ميتقد ياسالم يشورا مجلس يها ونيسيكم ريسا مورد حسب و يجمع ارتباط ليوسا و ياسالم هنر و ارشاد ونيسيكم به را خود

 . دينما 

 هنوز كه يكلمات زين و داند ينم  يضرور آنها يبرا را يفارس معادل وضع يفارس ادب و زبان فرهنگستان كه ييها واژه ـ 2 تبصره

 . هستند يمستثن قانون نيا شمول از  است دهينرس بيتصو به فرهنگستان يسو از آنها معادل يفارس واژه

 يفرهنگ و يعلم يسازمانها گريد و دانشگاهها ، يپژوهش و يآموزش يها دستگاه و يپزشك علوم و علوم يفرهنگستانها ـ 3 تبصره

 ادب و زبان فرهنگستان بيتصو به را خود يشنهاديپ يها  واژه و كنند اقدام يتخصص يساز واژه و ينيگز  واژه نهيزم در مكلفند

 . برسانند يفارس

 دستگاهها يهمكار خواستار يتخصص  يساز واژه و ينيگز واژه نهيزم در يفارس ادب و زبان فرهنگستان كه يموارد در ـ 4 تبصره

 . كنند يهمكار فرهنگستان با موظفند مراكز و دستگاهها  نيا باشد، يفرهنگ و يصنعت يآموزش ، يعلم مراكز و

 ياسام قانون نيا ابالغ خيتار از  سال دو مدت ظرف موظفند يتجار و يخدمات و يديتول اماكن و ها  كارگاه ها،  كارخانه ـ 5 تبصره

 . برگردانند گانهيربيغ  يها واژه و نامها به را خود اماكن نام سال كي مدت ظرف و داتيتول

 تخلف صورت در و هستند  قانون نيا تيرعا به مكلف مطبوعات ريسا و ها روزنامه نشر، و طبع مراكز ها،  چاپخانه ـ 6 تبصره

 . كند رفتار آنها با قانون  نيهم هشتم تبصره مطابق است موظف ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت



 ضوابط و كند يخوددار گانهيب  نامانوس يها واژه يريكارگ به از است موظف رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا ـ 7 تبصره

 ماده در مذكور يدستگاهها هيكل و رانيا ياسالم يجمهور  يمايس و صدا سازمان د،ينما تيرعا را اريمع يفارس زبان يدستور

 . ببرند كار به موارد يتمام در ابالغ از پس را يفارس ادب و زبان فرهنگستان  مصوب يها واژه موظفند واحده

 يها  مجازات به بيترت به قانون  نيا از تخلف صورت در شهيپ و كسب مراكز صاحبان و كاالها كنندگان عيتوز و ديتول ـ 8 تبصره

 : شد خواهند محكوم ريز

 .  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط يكتب اخطار ـ الف

 دستگاه اي كشور وزارت توسط  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت اعالم از پس نيعناو و ياسام رييتغ و ها نشانه و ميعال ضيتعو ـ ب

 .  متخلف نهيهز با ربط يذ يها

 . كار محل موقت ليتعط ـ ج

 . كار پروانه لغو ـ د

 صنوف و عيتوز د،يتول مراكز  توسط گانهيب خط و زبان به ميعال از استفاده و نصب از است موظف يانتظام يروين ـ 9 تبصره

 . دينما يريجلوگ

 اتيه بيتصو به دولت يفرهنگ  ونيسيكم شنهاديپ با بيتصو از پس ماه دو مدت ظرف قانون نيا يياجرا نامه نييآ ـ 10 تبصره

 . ديرس خواهد رانيوز

 و هفتاد و صديس و هزار كي  آذرماه چهاردهم مورخ چهارشنبه روز يعلن جلسه در تبصره ده و واحده ماده بر مشتمل  فوق قانون

 . است دهيرس نگهبان يشورا دييتا به 28/9/1375 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس پنج

 


