
  استانها  اجتماعي  شوراي نامه  آئين

   استانها را بـه   اجتماعي  شوراي  نامه آشور آئين  وزارت ١٩/٢/١٣٦٦   مورخ ٤١/٢/١/١٢٣٠   پيشنهاد شمارة    بنا به  ٢٣/١٠/١٣٦٦   مورخ   در جلسه    وزيران  هيأت
 . نمودند  زير تصويب شرح

  . استانها  اجتماعي  شوراي  نامه آئين

   اسـالمي   جمهـوري   فرهنگـي  سياسـتهاي   در چهـارچوب   جامعـه   و فرهنگي  معنوي  ارتقاء سطح  براي  الزم  و امكانات  شرايط  آوردن  منظور فراهم    به -١  ماده
  .شود  مي  استانهاتشكيل  اجتماعي  شوراي  اجتماعي  مفاسد و ناهنجاريها وآفات  و دفع ايران

  .  است  ذيل  شرح  استانها به  اجتماعي  شوراي ختيارات و ا  حدود وظائف-٢  ماده

  .  با آن  مقابله  راههاي  و بررسي  اجتماعي  مخرب  و جريانات  و مشكالت  مسائل  شناخت  در جهت  آوشش-  الف

     و مردمي  دولتي  ارگانهاونهادهاي  و همكاري  عمومي  با همياري  استان  در سطح  اجتماعي  امكانات  توسعه  براي  جامع  برنامه  تنظيم-  ب

    ذيربط  مراجع  به  آن  و ابالغ  اجتماعي ها در فعاليتهاي  اولويت  تعيين-  چ

   و اجرا ريزي  برنامه  مختلف  در مراحل  اجتماعي  فعاليتهاي  در خصوص  نزديك  و همكاري  ايجاد هماهنگي-د 

  . است  عمومي  مشكالت  ساختن  برطرف  در خدمت  آه  سنتي  و تشكيالت  و مردمي  خودجوش  نهادهاي  و هدايت  تقويت�ه

   .  زمينه در اين  ذيربط  ارگانها و نهادهاي  مشكالت  موجود و جديد و حل  از امكانات  جانبه  و همه  آامل برداري  بهره  جهت  تالش-و 

 تحليلهـا،    ارائـه  مـذآور جهـت   هـاي   آميتـه   بـه    اسـتان    اجتمـاعي    از شـوراي    طروحـه  مـسالئ م     و ارجـاع     ضـرورت    در صـورت     تخصـصي   هاي   آميته   تشكيل -ز  
  .  الزم  حلهاي  و راه پيشنهادات

  . آنها  به نسبت  ذيربط  عملكرد دستگاههاي  و ارزيابي  استان  اجتماعي  در شوراي  مصوب هاي  طرحها و برنامه  بر اجراي  نظارت-  ج

  .شود  مي محسوب  استان  در سطح  امور اجتماعي  آننده  و هماهنگ  آننده  بررسي  مرجع ترين ، عالي  استان  اجتماعي شوراي -٣  ماده

   شورا  اعضاي-٤  ماده

  ) شورا رئيس( استاندار -١

     مرآز استان  جمعه  امام-٢

     و ارشاد اسالمي  فرهگ  مدير آل-٣

    و پرورش  آموزش  مدير آل-٤

     بدني  تربيت دير آل م-٥

     استان  اسالمي  انقالب  آميته  فرمانده-٦

     اسالمي  يا دفتر تبليغات  اسالمي  تبليغات  سازمان  مسئول-٧

     استان  صدا و سيماي  مدير مرزك-٨

     مرآز استان  دولتي  دانشگاههاي  با رؤساي  دانشگاه  رئيس-٩

    استان  بهزيستي  سازمان  مدير آل-١٠

   : تبصره

   در جلـسات   شـرآت    جهت   و آگاه    نهادها و دستگاهها و يا ديگر افرادمطلع         از مسئولين   ، از هر يك      استان   اجتماعي   شوراي   مورد بحث    موضوعات   تناسب  به
  . خواهد شد دعوت

  .شود  مي  استاندار انتخاب  دبير شورا توسط-٥  ماده



 و   مـصوبات   و پيگيـري  ، ابـالغ  صورتجلـسات    تهيـه    دسـتور جلـسات      تنظـيم    اسـتانداريها مـستقر و مـسئوليت        ور اجتماعي  رام   شورا در دفت     دبيرخانه -٦  ماده
  .  خواهد داشت  عهده  را به  استان  اجتماعي  شوراي  وابسته هاي  آميته تشكيل

  . د يافت خواه  اعضا رسميت٢٣ و با حضور   بار تشكيل  روزر يك١٥ شورا هر   جلسات-٧  ماده

  :  تبصره

  .گردد  مي  شورا تشكيل  رئيس  با دعوت  ضرورت  شورا در صورت  العاده  فوق جلسات

   باشد  داشته  از دستگاهها مخالفت  هر يك  قانوني  شورا نبايد باوظائف  مصوبات-٨  ماده

  .  است عمومي  فرهنگ  شوراي  مصوب و ضوابط سياستها   تابع  امور فرهنگي  به  نسبت گيري  در تصميم  اجتماعي  شوراي-٩  ماده

 شـورا را از       ايـن    مـصوب   موردنياز طرحهـاي     اعتبارات   است   موظف   استان   و بودجه    برنامه   سازمان   استان   در سطح    اجتماعي   امكانات   توسعة   جهت -١٠  ماده
   شـورا نيـاز بـه     اين  مصوب هاي طرحها و پروژه.  منظور نمايند  آتي  در سالهاي پيشنهادي  و يا در بودجه      تأمين   اولويت   با رعايت    بودجه   قانون  هاي   تبصره  طريق
  .  نخواهد داشت  استان ريزي برنامه  مجدد در آميته تصويب

   بـه   ماهانـه   استان  اجتماعي ت وضعي   باآخرين   را همراه    و صورتجلسات    مذاآرات   و مشروح    وابسته  هاي   موظفند عملكرد شورا و آميته       استانداران -١١  ماده
  .  خواهد داشت  ارسال  دولت  فرهنگي  آميسيون  اطالع  جهت حداثكر در هر فصل  آن  شده  جمعبندي  دارند آه  آشور ارسال  وزارت دفتر امور اجتماعي

  


