
عمومي مؤسسات و اماكن ، خيابانها ، شهرها نامگذاري نامه ئينآ  

 

 

17/9/1375 دش/3105 شماره      

 

 و تاريخ نمايانگر باطن و ظاهر ر د ايران اسالمي جمهوري شهرهاي    

باشد ايراني و اسالمي فرهنگ و تمدن جغرافياي  . 

 مؤسسات و اماكن ، خيابانها اسامي ، امر اين مهم مصادرق از يكي    

 ارزش بيانگر و شهرها شناسنامه حكم در اسامي اين و شهرهاست در عمومي

است جامعه ملي و فرهنگي ، تاريخي ، اعتقادي هاي  . 

نامگذاري ومعيارهاي ضوابط - اول ماده      

 - شهداي و اسالمي انقالب و اسالم صدر تاريخ مهم شخصيتهاي نام -1

 درجه در ايران مردم اسالمي مبارزات تاريخ مهم حوادث و آن گرانقدر

 و ايران تاريخي و سياسي ، علمي ، ادبي ، فرهنگي شخصيتهاي نام و اول

 ايران زيباي بيعتط مظاهر نيز و هنر و ،فكر انديشه به راجع اساسمي

شود برگزيده بعد مرتبه در  

شود رعايت مسمي و اسم تناسب نامگذاري در -2  . 

باشد روان و سليس ، كوتاه ،اسر بايد اسامي -3       

 انسباطي و ، حماسي و ملي روحيه ايجاد باعث كه مناسبي اسامي از -4

 اسالمي تمدن و فرهنگ غناي بيانگر و مردم عاطفي و اخالقي تلطيف و خاطر

شود استفاده باشد ايراني و  . 

 يمل هويت حفظ و كشور فرهنگي و سياسي يكپارچگي تحكيم و حفظ منظور به

باشند فارسي زبان به فقط بايد ها ،نام  5-  

 اسامي از اي منطقه ويژگيهاي به توجه ضمن كشور مختلف نقاط در -6      

شود استفاده هم ديگر هاي شهر  . 

 مي ديگر كشورهاي با فرهنگي و سياسي هاي پرونده ايجاد منظور به -7 

 شوراي تاييد و خارجه امور وزارت پيشنهاد با اماكن گذارينام در توان

 اسامي يا خارجي مردمي و سياسي شخصيتهاي نام از كشور عمومي فرهنگ

است اسالمي كشورهاي با اولويت زرمينه در و كرد استفاده خارجي اماكن  

 شخصيت به ، قهرمانان و يملي ها شخصيت به توجه بر عالوه نامگذاري در 

شود توجه نيز منطقه هر محلي ها  8- . 



 ، ديني از اعم)  المنفعه عام مهم تاسيسات كه خيري اشخاص نام از -9

 توان مي  اند كرده احداث(  تربيتي و هنري ، فرهنگي ، علمي ، آموزشي

كرد استفاده شده ياد اماكن نامگذاري براي  

 اسامي گذاشتن از بايد پيشه و كار مراكز و شركتها ، فروشگاهها -10

.  باشد فارسي زبان به فقط بايد ها نام.  كنند خودداري جدا خارجي

 منظور به اسامي اين عمومي فرهنگ شوراي تشخيص به كه مواردي در مگر

 هاي شيوه.  باشند شده انتخاب سياسي و علمي فرهنگي پيوندهاي ايجاد

كرد خواهد ابالغ و تهيه عمومي فرهنگ شوراي را آن نامه  

نامگذاري مشمول موارد - مود ماده      

شود مي موارد اين شامل نامگذاري نامه آئين . : 

 ، بزرگراهها ، ها جزيره ، رودها ، بندرها ، شهركها ، ها شهر -1    

 مؤسسات ، ها كودك مهد و مدارس ، ها كوچه و بازرارها خيابانها،

 بيمارستانهاو ، عمومي تاالرهاي ، فرهنگي و علمي مجامع و تحقيقاتي

 و باغها و تفريحي مراكز و سينماها ، ماني در و بهداشتي مراكز

 آهن راه ايستگاههاي و فرودگاهها ، ها پايانه و ميدانها ، بوستانها

 ، باشگاهها و ورزشي مراكز و ها بانك ، ها كارخانه ، پااليشگاهها و

پيشه و كار مراكز و ها شركت ، فروشگاهها  … 

 تغيير مورد در ولي است االحداث جديد اماكن رهدربا نامه آئين اين -2

 فرهنگ شوراي كه اي نامه شيوه طبق بر است الزم موجود نامناسب اسامي

شود عمل كند مي ابالغ و تنظيم نامه آئين اين براساس عمومي . 

نظارت مرجع - سوم ماده      

 د فرهنگي انقالب يعالي شورا معيارهاي و ضوابط اجراي حسن بر نظارت -1

ستا عمومي فرهنگ شوراي عهده به اماكن نامگذاري رامر  

 شوراي به را خود عملكرد و نظارت و بررسي گزارش ساله همه شورا اين

دهد مي ارائه فرهنگي انقالب عالي  . 2-  

چهارم ماده      : 

 شورايعالي 6/9/75 مورخ جلسه در بند 14 و ماده 4 در نامه آئين اين    

شود مي لغو قبلي هاي نامه آئين و رسيد تصويب به فرهنگي انقالب . 




