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 مقدمه

تصویب رسید و در پنجاه و ششمین نشست شورا در حضور ه شوراي اجتماعی کشور ب  44و  45نشستهاي  طرح تحول اجتماعی در

 قرارگرفت. ریاست محترم جمهوري ارائه و با مالحظاتی از جهت اولویت بندي برنامه ها مورد تایید

یل گستردگی موضوعی و پوشش ابعاد مختلف اجتماعی نمی توان در و نظات بر اجراي طرح تحول اجتماعی به دل هدایت پیگیري و

نیازمنند حرکتنی    ماهانه شوراي اجتماعی کشور و کارگروههاي استانی صورت پذیرد اجرایی شدن اینن طنرح   قالب جلسات حداکثر

مندیریت   هماهنگی میان دستگاههاي ذیربط و جلب مشارکتهاي مردمی بنا اعمنال   واند ضمن ایجادمنسجم و ساختارمند است تا بت

 .تضمین نماید را یکپارچه و فراگیر پیشبرد طرح

لذا ستاد اجراینی متشنکل از کارشناسنان دسنتگاههاي ذینربط و افنراد صناحبنظر و توانمنند زینر نظرشنوراي اجتمناعی کشنور و             

 .فرهنگی استانها ایجاد می شود کارگروههاي اجتماعی و

 وظایف

تحول اجتماعی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههاي اجتماعی و فرهنگی ذیربط و فعنال نمنودن نهادهناي     ستاد اجرایی طرح

کشور و برنامه هاي طرح تحول اجتماعی را به شرح زینر فنراهم    عمومی و تشکلهاي مردمی زمینه اجراي مصوبات شوراي اجتماعی

 سازد: می

ائل مس جمع آوری قواین و مقررات و پیگیری آنها به ویژه تحقق تدابیر و فرامین مقاممعظم رهبری پیرامون -1

 اجتماعی و فرهنگی.

جمع آوری آمار و پایش و برآورد مستمر مسائل اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه در سطوح  -2

 ملی،استانی و شهرستانی

از شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در عرصه مسائل اجتماعی و  شناسایی و ایجاد بانک اطالعات -3

 فرهنگی

 شناسایی طرح های اجتماعی و فرهنگی اثر بخش و فراگیر و ایجاد سازو کارهای حمایتی  -4



ایجاد امکان شناخت قوتها و فرصتهای دراختیار دستگاهها برای بهره گیری  در کاهش آسیبهای اجتماعی و  -5

 سرمایه و نشاط اجتماعیفرهنگی وارتقاء 

 شناسایی موسسات غیر دولتی و تشکلهای مردمی توانمند و حمایت از آنها برای اجرای ماموریتهای محوله -6

 مشارکت بخشی و نقش دهی به تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در حل مسائل اجتماعی و -7

 رهنگیف

نهادهای ذیربط و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان برگزاری جلسات کمیته های تخصصی میان دستگاهها و  -8

 آنها

 تمرکز منابع و توانمندیها برای اجرای طرحهای دارای اولویت -9

اجتماعی وفرهنگی استان مصوبات کارگروه جهت اجرای ایجاد ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعی در استانها  -11

 جتماعی کشورو شورای ا

در اجرای برنامه های طرح تحول اجتماعی و ایجاد بانک اطالعاتی از نهادها  و نظارت بر عملکرد سازمانها -11

 اسناد و گزارشات طرح تحول اجتماعی

 

 ساختار 

ی ذیربط و فرهینختگان وت از کارشناسان دستگاههای اجرایرهنگی با دعف ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعی و –الف 

 جتماعی و فهرنگی وزارت کشور ایجاد می شودحوزوی و دانشگکاهی و موسسات توانمند توسط مرکز امور ا

ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعی فرهنگی مشابه مرکزز در اسزتانها بزادعوت از کارشناسزان ادارات ذیزربط و       –ب 

صاحبنظران و موسسات توانمند استان به پیشنهاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و تصویب استاندار تشزکیل مزی   

 شود.

طرح تحول اجتماعی وفرهنگی در استانها توسط معائون سیاسی و امنیتی و اجتماعی تشزکیل مزی   ستاد اجرایی  -ج

 گردد.

ی و فرهنگزی  بیر ستاد اجرایی طرح تحول اجتمزاع مدیران کل دفاتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداریها بعنوان د -د

 مربوطه انجام وظیفه می نماید.



قزرار گزاه    "ها در صورت تمایل مستئولین استان مزی توانزد بزا عنزوان     هز ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعی استان

 فعالیت نماید. "فرهنگی استان اجتماعی و

 

 منابع و اعتبارات:

 ی و فرهنگی مرکزرات ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعمنابع و اعتبا

 اجتماعی مصوب قانون بودجه  ولاز محل ردیف اعتبار طرح تح -1

 ف و حجاب مصوب قانون بودجه بودجه ترویج فرهنگ عفا -2

 عییک از برنامه های طرح تحول اجتمابودجه دستگاههای مربوطه در هر  -3

منابع اعتبارات ستاد اجرایی طرح تحول اجتماعی و فرهنگی )قرارگاههای اجتماعی و فرهنگی ( اسزتانها بزه    -4

 شرح ذیر می باشد:

 گی استان در برنامه های مربوطهبودجه و اعتبارات ساالنه دستگاههای اجتماعی و فرهن –الف 

 اعتبارات اجتماعی و فرهنگی شهرداریها -ب

 اعتبارات ویژه استانی -د

 هز مشارکت سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه

 


