
 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه

جلسهمورخ 31.278731هیأتوزیراندر بهپیشنهادکمیسیونفرهنگیهیأتدولتوبهاستنادتبصره 31)بنا قانون(

گیریاسامی، ممنوعیتبکار اصطالحاتبیگانه و اجرایی31.1مصوب-عناوین نامه زیرآیین شرح به را مذکور قانون

:تصویبنمود

آییننامهاجراییقانونممنوعیتبکارگیریاسامی،عناوینواصطالحاتبیگانه

 واژه-3ماده اصطالحات زیرتعاریف شرح به نامه آیین این در شده استفاده :باشدمیهای

31.1بیگانهمصوبقانونممنوعیتبکارگیریاسامی،عناوینواصطالحات:قانون-الف

فرهنگستانزبانوادبفارسی:فرهنگستان-ب

.روداسمیاستکهبراینامیدنشخصمعینیاجایمعینیاچیرمعینبکارمی:اسمخاص-ج

هاینوشتارییابهصورتهایدیگرکهبهطورمستقیمبانامثابتوتاریخوشمارهردیفنشریه:روزنامهوسایرمطبوعات-د

.باشندمجازبهانتشارمی31.2738788مطبوعاتمصوباساسقانونهایگوناگونبردرزمینه

.شوندمندرجدرقانونارسالمیهایرسمیکهباامضایمسئوالندستگاههایگزارشهایونامه:گزارشهاومکاتبات-ه

رییسجمهوررؤسایدیوانعالیوزیرانمعاونانسخنرانیومصاحبهرؤسایقوایسهگانه:سخنرانیومصاحبهرسمی-و

عدالت دیوان و کشور،کشور کل دادستان ستادهایمشترکسپاهاداری، فرماندهان اسالمی، مجلسشورای نمایندگان

و ارتش و سپاهپاسداران پنجگانه نیروهای نیرویفرماندهان فرمانده و ارتش گانه سه نیروهای و پاسداران

کلسازمانهایدولتیافرادهممدیرانهایآموزشعالیرؤسا،معاونانونوزیرانرؤسایدانشگاههاومؤسسهانتظامیمعاونا

.ترازآنان

وشرکتهایزیرپوششوابستهیاتابعهدستگاههایقانونگذاریاجراییوقضاییکشوروسازمانهایوابستهبهآنها-8ماده

ملی دولتی شرکتهای مصادرهو یا یاشده وزارتخانهشده از پوششیکی زیر نحوی به که دولتی مدیریت یادارای ها

دولتی میسازمانهای ازاداره انحاء از نحوی به یا و میشوند استفاده کشور کل عمومی یابودجه کنند

ناماستمانندذکربرآنهامستلزمهاوشرکتهاییکهشمولمقرراتکندومؤسسهقسمتیازبودجهآنانرادولتتأمینمی

ملینفتایرانسازمانگسترشونوسازیصنایعایرانسازمانصنایعسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانشرکت

ایران، مؤسسهشرکتملی و شهرداریها همچنین و ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی شرکت ایران، هامخابرات

ماده ذیل تبصره موضوع عمومی نهادهای این(1)و و قانون مشمول عمومی محاسبات قانون

.باشندآییننامهمی

درموظفندالفاظوواژهاینآییننامه(8)ودستگاههایموضوعماده(3)مقاماتمذکوردرماده-1ماده هایبیگانهرا

.هایرسمیبکارنبرندمصاحبهسخنرانیوگزارشنویسی،نامهنگاری،

کهازدیربازدرزبانفارسیرواجیافتههایمتعلقبهسایرزبانهاازکلماتعربیوهمچنینبعضیازواژهآندسته-2ماده

هاواصطالحاتعربیبرگرفتهازمتونومعارفوفرهنگاسالمیشودیاواژهمیفارسیمحسوبوهماکنونجزییاززبان

.شودشتهباشدواژهبیگانهتلقینمیدابافتزبانفارسیمعیارهمخوانیوتناسبکهبا

کنندازشمولاینآیینایرانیتهیهمیبرایمخاطبانغیر(8)مکاتباتوآگهیهاییکهدستگاههایموضوعماده-1ماده

.نامهخارجاست

 دینی-.ماده خاصاقلیتهای زبانهای از یکی به فارسی زبان بر عالوه که اافرادی قانون در شده یاشناخته ساسی

گویندمجازندازاسامیخاصمتعلقبهآنزبانیاگویشدرمیبعضیمناطقایرانسخنهایمحلیوقومیرایجدرگویش

.همانمناطقاستفادهکنندهاواماکنمربوطبهخوددرمؤسسهمحصوالتوخدماتنامگذاری

وتغییراسامیمؤسسههاییزبانفارسیالزامینیستتبدیلنامهایخاصمحصوالتساختکشورهایدیگربه-.ماده

.عرضهمیکنندضرورتنداردکهایننوعمحصوالترا



درصورتسرمایهتولید می نمایندخدمات محصوالتی با نام تجارتی خاص موسساتیکهدرسایرکشورها-تبصره

صوالتتولیدشدهدرایرانبارعایتسایرقوانینووعرضهمحدر ثبت شرکت سرمایه پذیرگذاریدرایرانمیتوانند

استفادهنماینداز نام شرکت خارجی سرمایه گذار و نام تجاری خاص محصوالت یاد شدهمقرراتمربوطه

.اینآییننامهخارجاستکاالهایصادراتیمشروطبراینکهدرداخلکشورتوزیعنشودازشمولقانونو-2ماده

آییننامهبهلحاظرعایتامانتدرنقلهایاسخنانموضوعقانونواینعبارتهایشاملالفاظبیگانهکهدرنوشتهـ1ماده

بیانخصوصیاتو اینآییننامهمقتضیاتتاریخیوقولیا اجتماعیوآموزشیذکرآنهاضرورتداردازشمولقانونو

.مستثنیهستند

سازیبرایاجرایقانونواینآییناینآییننامهموظفندبهمنظورزمینه8درمادهـدستگاههایاصلیمذکور31ماده

تشکیلشورایحفظو ارتباطباترویجزبانفارسیبهنامهبا باالترینمقامآندستگاهضمنهماهنگیو ریاستنماینده

به نسبت واژهفرهنگستان اعالم و درشناسایی که بیگانه وهای و دستگاه کارآن به آن به وابسته احدهای

توسطفرهنگستانفارسیتصویبشدهرودوپیشنهادمعادلفارسیآنبهفرهنگستانویافتنراههایترویجمعادلهایمی

.دردستگاهمتبوعخوداقدامکنند

بهمنظورزمینهسازیبرایاجرایقانونواینآیین آییننامهفرهنگستانموظفاستباهمکاریدستگاههایمشمولاین

نامهتاسهسالواژههایبیگانهایراکهدردستگاههاییادشدهبهکارمیرودبهمعادلفارسیتبدیلکند

وسیمایجمهوریاسالمیایران-33ماده ایجادواحدمناسبدرصدا تشکیالتفعلیخودضمنزمینهموظفاستبا

هاینامانوسبیگانهخودداریکندوضوابطدستورزبانبکارگیریواژهاینآییننامهباجدیتازسازیبرایاجرایقانونو

را معیار برنامهفارسی کلیه نمایددر رعایت خود های ایران اسالمی جمهوری سیمای و استصدا ملزم

.هایمصوبفرهنگستانزبانوادبفارسیراپسازابالغدرتمامیمواردبکاربردواژه

ها،اماکنتولیدیوتجاریوخدماتیخانهاینآییننامهکهبهکارگاهها،کار(8)دستگاههاییادشدهدرماده-38ماده

دهندموظفندپسازصدورپروانهواجازهتولیددوادامهفعالیتمییااجازهتولیبهرهبرداریپروانهتأسیسوپروانهکسبیا

.گزینشنامفارسیاقدامکنندناممؤسسهیامحصوالتخودوادامهفعالیتبهمتقاضیانابالغکنندتانسبتبهتغییرو

 :بهشرحزیراصالحمیشود(38)تبصرهماده

 -تبصره رعایتحقوقمکتسبهو ارائهبهمنظور فعالیتواحدها، ادامه تولیدکنندگانداخلیوصادرکنندگان، حمایتاز

این(.3)خدماتوتولیدکاالهاییکهقبالًبانامغیرفارسی،پروانهیامجوزگرفتهاندمنوطبهموافقتشورایموضوعماده

.آییننامهاست

 ونشریهکلیهروزنامه-31ماده درچاپهایفارسیزبانموظفندها قانونرا هایعمومیداخلیتبلیغاتیوآگهیمفاد

.تجاریرعایتکنند

هایتنظیمشدهباشدبهاستثناینشانههاونشانههاییکهمنحصراًبهخطغیرفارسیاستفادهازتابلویانوشته-32ماده

.ازآنهاجلوگیریکنداستازنصبوادامهاستفادهنیرویانتظامیموظف.بینالمللیممنوعاست

درمواردیکهکاربردخطغیرفارسیبهتشخیصوزارتفرهنگوارشاداسالمیضرورتداشتهباشد،تایکسوم-تبصره

.اندازهخطفارسیبالمانعاست

 دستگاههایمجری-31ماده فارسیبودنیکناممیانصاحبمؤسسهو پدیدآیدمرجعچنانچهبرسر اختالفنظر

.مجرینظرخودرااعالمخواهدکردکهبهدرخواستدستگاههایتشخیصفرهنگستانخواهدبود

 اعالم-تبصره تاریخوصولاستعالمنظرخودرا از زمانیکهفرهنگستانموظفاستظرفسهماه نمایددرهرحالتا

.نخواهدشدقانوناعمال(2)استمجازاتهایموضوعتبصرهفرهنگستاناعالمنظرنکرده

اینآییننامهطیاخطاریهبه(38)وزارتفرهنگوارشاداسالمیدرصورتاطالعیامشاهدهتخلفازمفادماده-.3ماده

کندتارفعتخلفصورتگیردچنانچهپسازپایانمدتتعیینمیروزمهلت31یامواردتخلفمتخلفضمنبیانمورد

http://tnews.ir/tags/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87


نشده رفع تخلف مراتمذکور حوزهباشد به را میب اعالم محل نشانهانتظامی تعویض به نسبت تا ونماید ها

مراجعقضاییبرایاعمالمجازاتهایبندطریقتغییراسامیوعناویناقدامالزمبهعملآیددرصورتتکرارتخلفمراتباز

.خواهدشدقانونمنعکس(2)تبصره(د)و(ج)

ستگاههایاجراییذیربطدرانجامتکالیفمشخصشدهدرقانونواینآییننامهوبهمنظورهماهنگیبیند-.3ماده

نمایندگانتام اسالمیو ارشاد فرهنگو ریاستوزیر شورایهماهنگیپاسداشتزبانفارسیبه رفعمشکالتاجرایی،

تحقیقا علوم، پرورش، آموزشو آموزشپزشکی، درمانو بهداشت، وزرایکشور، معدنواالختیار صنعت، فناوری، تو

تجارت،اموراقتصادیوداراییورؤسایسازمانهایمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،ثبتاسنادوامالککشور

.وصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانوفرماندهنیرویانتظامی،شهردارتهرانورییسفرهنگستانتشکیلخواهدشد

.ردبرایاجرایاتصمیمگیریمراجعقانونیذیربطارسالمیگرددتصمیماتشوراحسبمو

.درصورتلزومنمایندگانسایردستگاههایذیربطبادعوترییسشورادرجلساتحضورمییابند-تبصره

فارسیوفرهنگستانزبانوادبوزارتفرهنگوارشاداسالمیسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانو-32ماده

هایاجتماعیوفرهنگیاجرایقانونووسایلارتباطجمعیزمینهموظفندبهنحومقتضیازطریقسایرسازمانهایذیربط

 .فراهمکننداینآییننامهرا


