
 بسمه تعالي

 دستور العمل اجرايي برگزاري جلسات كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استانهاي كشور

 يكي از مهمترين وظايف كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگياستانهاي كشور، تصميم گيري، برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي، نظارت و ايجاد

نهادهاي ذيربط ، براي پيشبرد امور اجتماعي و فرهنگي استان و شهرستان مي باشد. با توجه به اينكه براي  وحدت رويه بين دستگاهها، سازمانها و

، كارگروه 02/9/9839موره  45پيشنهاد دبيرخانه اين شورا در جلسه  كشور رده متناظر دراستانها پيش بيني نشده بود بنابر شوراي اجتماعي

هاي كشور رده متناظر اين شورا در سطوح استاني محسوب گرديدند اين مصوبه با امضاي وزير كشور و تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان

منظور فعال سازي بيشتر، هماهنگي اجرايي و ه به استانداران سراسر كشور ايالغ گرديد. ب 4/92/9839رئيس شوراي اجتماعي وقت در تاريخ 

اجتماعي و فرهنگي استانها و همچنين تعيين محورها و مالك ها براي ارزيابي عملكرد و محتوايي در برگزاري جلسات كارگروه تخصصي امور 

عي و فعاليت هاي آنها دستور العمل اجرايي برگزاري عملكرد و فعاليت هاي آنها دستور العمل اجرايي برگزاري جلسات كارگروه تخصصي امور اجتما

 مي گردد. فرهنگي استانهاي كشور به شرح ذيل براي اجرا اعالم

 بخش اول: 

 وظايف پيشنهادي:

/هـ مورخ 5200/ت/985332عالوه بر وظايفي كه در آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان)موضوع تصويب نامه شماره 

محورهاي  شور و نيزعي ك)هيات وزيران( براي كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان مقرر شده است ، دبيرخانه شوراي اجتما6/2/9892

 تكميلي ذيل را بعنوان وظايف براي كارگروه مذكور پيش بيني و تعيين نموده است:

 بستر سازي براي تحقق مصوبات شوراي اجتماعي كشور در سطح استان -9

 زارت كشوربرنامه ريزي براي اجرايي و عملياتي كردن طرح ها و برنامه هاي ابالغي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي مركز و -0

 پيشنهاد راهكار و اتخاذ تدابير الزم در زمينه پيش بيني، پيشگيري و كاهش مسائل ، مشكالت و معضالت اجتماعي و فرهنگي استان -8

برنامه ريزي براي ارتقاء شاخص هاي ايجابي) با تاكيد بر سرمايه اجتماعي( و كاهش شاخص هاي سلبي در حوزه هاي مختلف اجتماعي و  -5

 فرهنگي استان

 ارزيابي فعاليت ها و اقدامات دستگاههاي اجرايي حوزه اجتماعي و فرهنگي استان بويژه در ارتباط با برنامه هاي پنج ساله توسعه  -4

 تعيين اولويتهاي پژوهشي و تحقيقاتي حوزه اجتماعي و فرهنگي -6

 

 

 بخش دوم : 

 فعاليتهاي كارگروه:محورهايي براي تقويت و راهكارهايي براي فعال سازي و يكسان سازي 

تعيين و نسخه اي از آن  لاابتداي س ردبه صورت شش ماهه ) و يا يكساله (  برنامه هاي كارگروه اجتماعي و فرهنگي استان مي بايستي -1ماده 

 دد.ربراي اعضاي كارگروه و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور ارسال گ

 .روه صادر خواهد شدگكام اعضاي ذي ربط كارگروه توسط رئيس كاراح -2ماده 

 حاضرين معتبر خواهد بود.و مصوبات آن با نظر دو سوم آراي اعضاء تشكيل  هر دو ماه يكبار، با حضور اكثريت جلسات كارگروه حداقل -3ماده 

 مكان پذير است.تاييد رئيس كارگروه در هر زمان اده با صورت ضرورت، تشكيل جلسه فوق العا: در 9تبصره 



 گزار گردد.گاهها ، سازمانها و نهادهاي عضو برقت رئيس كارگروه در ساير دستافمي تواند با مو : جلسات0تبصره 

 .و مقررات قانوني الزم االجرا خواهد بود زمانها و نهادهاي عضو طبق قوانينسا ،همه تصميمات كارگروه براي دستگاهها -4ماده 

يين خواهد شد و حداقل يك هفته پيش از هر جلسه از كارگروه تع با تاييد رئيسموضوع و دستور جلسات كارگروه در چارچوب وظايف  -5ماده 

 طريق دبيركارگروه به اطالع اعضاء خواهد رسيد.

 ه ارسال گردد.م: مجموعه مستندات مرتبط با دستور جلسات براي مدعوين به همراه دعوت نا9تبصره 

بنابر ضرورت نماينده اي از سوي  هنگي وزارت كشور ارسال شود تا در صورت لزوم وه براي مركز امور اجتماعي و فرم: رونوشت دعوت نا0تبصره 

 مركز امور اجتماعي و فرهنگي در جلسات شركت نمايد.

 ساختار زماني هر يك از جلسات كارگروه مي تواند به شكل زير باشد: -6ماده 

 تبادل اطالعات و ذكر اخبار و رويدادهاي مهم اجتماعي و فرهنگي استان 

 پيگيري مصوبات جلسه قبل 

 بهره مندي از نقطه نظرات يكي از صاحب نظران حوزه علوم اجتماعي 

 طرح دستور جلسه و اتخاذ تصميم 

ت خيريه بعنوان مدعو و بدون حق اكارگروه مي تواند از مسئولين مراكز علمي و پژوهشي، نهادهاي عمومي، سازمانهاي غير دولتي و موسس-7ماده 

 .آوردراي دعوت بعمل 

تان، قبل از اجرا توسط دستگاهها برگزاري هرگونه سمينار، همايش و كنگره در حوزه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي در سطح اس -8ماده 

 سيد.سازمانها و نهادهاي ذيربط به تصويب كارگروه خواهد ر

وراي ـاد به شــرهاي استاني دولت و ارائه پيشنهــسفكارگروه عالوه بر وظايف جاري، موظف به پيگيري مصوبات اجتماعي و فرهنگي  -9ماده 

 ماعي كشور را نيز برعهده دارد.تجو پيگيري مصوبات استاني شوراي ا برنامه ريزي و توسعه استان و همچنين مسئوليت انجام

ده هاي تابعه شهرستاني و گزارش آن به دستگاهها ، سازمانها ونهادهاي عضو كارگروه ، موظف به انعكاس و پيگيري مصوبا ت كارگروه به ر -11ماده 

 دبيرخانه كارگروه مي باشند.

وبات تعيين شده باشد( توسط مصي مصوبات يك هفته بعد از ابالغ صورتجلسه ) در صورتي كه دستگاه يا دستگاههاي مسئول اجراي تبصره : پيگير

 دبيرخانه صورت خواهد گرفت.

با توجه به اينكه حضور و مشاركت دستگاههاي ذيربط در تحقق اهداف كارگروه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت لذا عملكرد اعضا در اين  -11ماده 

ه مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه به استاندار و توسط دبيرخانزمينه ) از حيث حضور در جلسات و مشاركت در مباحث و پيگيري مصوبات( 

 ارتخانه/ سازمان/ نهاد مربوطه در سطح ملي منعكس خواهد شد.همچنين وز

ريزي و توسعه استان(، اعضاء كارگروه  همظايف مصوبه آئين نامه شوراي برناآئين نامه كارگروه ) تركيب و و 5اده مبراساس تبصره ذيل  -12ماده 

يا  سطح معاونت دستگاه با هماهنگي رئيتام االختيار آنها در سنماينده  ،مي بايست شخصا در جلسات شركت نمايند و در صورت عدم امكان حضور

 .دبير و با معرفي نامه كتبي در جلسه حضور خواهند يافت



به دبيرخانه شوراي  9اره مشالب فرمت پيوست صورت مستمر در قه جلسات خود را بارگروه موظف است نسخه اي از صورتدبيرخانه ك -13ماده 

 يرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارسال نمايد.اجتماعي كشور و همچنين دب

تصميم اكثريت اعضاء مي تواند شوراها، ستادها، كميته هاي متعدد و موازي در حوزه اجتماعي و فرهنگي را ) به استثناء  كارگروه با -14ماده 

گيري از موازي كاري ، صرفه جويي در وقت و زمان مديران و منظور تجميع آنها و جلوه آنهايي كه مصوبه دولت، مجلس شوراي اسالمي را دارند( ب

 ايد.كارشناسان، و همچنين هزينه هاي باالي مترتب بر آن ادغام نم

فراهم نمودن زمينه حضور فرمانداران هر يك از شهرستانهاي استان، حداقل سالي يك بار در جلسات كارگروه استان براي طرح مسائل و  -15ماده 

 شهرستان ذيربط ضروري است.مشكالت 

   كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي شهرستان نيز مشابه مفاد همين دستور العمل به رياست فرمانداران تشكيل مي شود. -11ماده 

 


