
 بسمه تعالی

 دستور العمل تشکیل شورای هماهنگی

 

 :اهداف 

 تحکیم وتعالی باور های دینی و انقالبی کارکنان و خانواده آنان.-1

 ترویج، تثبیت وبسط فرهنگ جمهوری اسالمی ایران.-2

 :رویکرد 

 فرهنگی درون سازمانی. تصمیم گیری متمرکز در انجام برنامه های-1

 منابع.جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت -2

 انسجام و هماهنگی بیشتر در انجام برنامه های فرهنگی درون سازمانی.-3

 :مأموریت 

شورای فرهنگی مأموریت دارد از طریق تشکیل جلسات منظم و منسجم، با برنامه ریزی صحیح، تصمیم های 

اختیار نظارت، الزم را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر متناسب با نیازها و براساس ظرفیت ها ومنابع در 

 اجرای صحیح برنامه ها و ارزیابی فعالیت ها اتخاذ و برعهده گیرد.

 :وظایف 

تصمیم گیری در خصوص انجام برنامه های فرهنگی با رویکرد مذهبی و انقالبی ترجیحاً بر اساس مناسبت -1

 های تقویمی کشور.

 کشور.پیگیری انجام برنامه های ابالغی از سوی شورای فرهنگی وزارت -2

، احیاء امر به معروف و نهی از منکر، ترویج برنامه های مربوط به حوزه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز

فرهنگ عفاف و حجاب وصیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی نیز در جلسات شورای فرهنگی 

 تصمیم گیری می گردد.

 .پیش بینی و تأمین منابع و اعتبار برنامه ها-3

 تهیه و ارائه گزارش به شورای متناضر در وزارت کشور.-4

 دامنه کاربرد شورای فرهنگی:

و شورای اقامه شورای فرهنگی باالترین مرجع تصمیم گیری در اجرای برنامه های فرهنگی درون سازمانی بوده 

شهروندی استانداری ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق امر به معروف و نهی از منکر،  نماز، شورای

ها این شورا فعالیت می نمایند. تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورای فرهنگی بر حسب موضوع شامل: 

ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، احیاء فریضتین امر به معروف و نهی ازمنکر، عفاف و حجاب و حقوق 

به شورای اقامه نماز، شورای امر به  شهروندی، برنامه های فرهنگی مناسبتی به طور صورت جلسات مجزا

معروف و نهی از منکر، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، شورای فرهنگی جهت پیگیری 

 ارائه خواهد گردید.


