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 : هدف -1

باا وانان ن و مراررا  واجتماایی ماااب های فرهنگیریزی و اجرای برنامهکردن رویه برنامهمشخصایی اجرروشهدف از تدوین این 

درجها  ارتراای ساار فرهنگای از هاا و اززاماا  شاهرداری مناراه، واجتمایی شهرداری و خناساتههای فرهنگیملی، سبد برنامه

های فرهنگی ای فرهنگی ساکن ن مناره و کمک به افزایش سرانهمالنب با ماازعه برروی تحنال  و ن ازهمنجند به وضع  وضع  

 سار شهرداری مناره اس .در

 دامنه کاربرد : -2

منظنر ارائه منظنر ارترای جایگاه شهرداری مناره درسار جامعه ویا بههای فرهنگی و اجتمایی که بهفعاز   دامنه این فرآیند کل ه

 گ رد.شند را دربر میاره انجام میواجتمایی به شهروندان منخدما  فرهنگی

 ف و اصطالحات :تعاری -3

 شنند.نام ده می« مناره»اجرایی به اختصار شهرداری مناره که در این روش منطقه : -

واحد »اختصار اجرایی بهواحد امنراجتمایی و فرهنگی زیرمجمنیه شهردار مناره، که در این روش : فرهنگی واحد -

 شند.نام ده می« فرهنگی

« معاون  فرهنگی»اختصار اجرایی بهوفرهنگی شهرداری ش راز که در این روشمعاون  امنراجتمایی : معاونت فرهنگی -

 شند.نام ده می

« سازمان فرهنگی»اختصار اجرایی بهسازمان امنراجتمایی و فرهنگی شهرداری ش راز که در این روش : سازمان فرهنگی -

 شند.نام ده می

واحد روابط »اختصار اجرایی بهیمنمی زیرمجمنیه شهردار مناره، که در این روشواحد روابط عمومی :روابطواحد  -

 شند.نام ده می« یمنمی

اجرایی ازملل زیرمجمنیه حنزه شهردار ش راز که در این روشیمنمی و امنرب نمدیری  روابط : عمومیروابط تدیریم -

 شند.نام ده می« یمنمیمدیری  روابط»اختصار به

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4
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  :شماره
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اجرایی درخصنص ارائه خدما  فرهنگی و اجتمایی به شهروندان مناره بریهده کارشناس مسؤول مسؤوز   اجرای این روش -

 امنراجتمایی و فرهنگی شهرداری مناره اس .

اره درراستای انجام تبل غا  و شناساندن های فرهنگی شهرداری مناجرایی درخصنص فعاز  مسؤوز   اجرای این روش -

 یمنمی شهرداری مناره اس .شهرداری مناره به جامعه بریهده مسؤول روابط

 های فرهنگی درسار شهرداری مناره بریهده واحد امنرشهر مناره اس .مسؤوز   همکاری در اجرای کل ه فعاز   -

 هردار مناره اس .شبریهده  اجراییاجرای این روشبر حسنمسؤوز   نظار  -

درخصنص ارائه خدما  فرهنگی و اجتمایی به اجرایی درسار شهرداری ش راز اجرای این روشیاز ه بر حسنمسؤوز   نظار  -

 اس .سازمان امنراجتمایی و فرهنگی شهرداری ش راز بریهده شهروندان مناره 

بریهده های فرهنگی تبل غاتی درخصنص فعاز  اری ش راز اجرایی درسار شهرداجرای این روشیاز ه بر حسنمسؤوز   نظار  -

 اس .ازملل زیرمجمنیه حنزه شهردار ش راز یمنمی و امنرب نمدیری  روابط

 : مراجع -5

 ها.مجمنیه ونان ن و مرررا  شهر و شهرداری -

 .های فرهنگی و اجتمایی ساز انه شهرداری ش رازسبد برنامه -

 : شرح روش -6

 ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان : -6-1

 (.D-__-0-2-02« )های فرهنگی(فلنچار  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )برگزاری برنامه»مااب  

 (.D-__-0-2-02« )مذهبی(-فلنچار  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )کمک به مراکز فرهنگی»مااب  

 های فرهنگی تبلیغاتی :فعالیت -6-2

 (.D-__-0-2-02« )ها(فلنچار  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )حضنر در نمایشگاه»  مااب

 (.D-__-0-2-02« )مذهبی(-های ملیفلنچار  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )حضنر در مراسم»مااب  

 تأمین اقالم تبلیغاتی و فرهنگی : -6-3
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 (.D-__-0-2-02« )غاتی/فرهنگی(تبل )ته ه اوالم فرآیند ارائه خدما  فرهنگی فلنچار  »مااب  

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-0-2-02« )07~01-های فرهنگی(فلنچار  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )برگزاری برنامه» -

 (.D-__-0-2-02« )04~01-مذهبی(-رسانی به مراکز فرهنگیفلنچار  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )خدما » -

 (.D-__-0-2-02« )03~01-مذهبی(-های ملی  فرآیند ارائه خدما  فرهنگی )حضنر در مراسمفلنچار» -

 (.D-__-0-2-02« )تبل غاتی/فرهنگی()ته ه اوالم فرآیند ارائه خدما  فرهنگی فلنچار  » -

 سوابق کیفیت : -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان ل()سا

 √  F-Z-0-1-32 طرح پیشنهادی اجرای برنامه فرهنگی 1
کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی

 -واحدفرهنگی

 فرهنگیپرونده برنامه
 سال 1

2 
-لیست کنترل اجرای برنامهچک

 فرهنگی
F-Z-0-1-34  √ 

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی

 -واحدفرهنگی

 فرهنگیهپرونده برنام
 سال 1

3 
 کنندگانفرم نظرسنجی از شرکت

 های فرهنگیدر برنامه
F-Z-0-1-35  √ 

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی

 -واحدفرهنگی

 فرهنگیپرونده برنامه
 سال 1

4 
 هایها و تشکلشناسنامه هیأت

 مذهبی سطح منطقه
F-Z-0-1-37 √  

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی
 دائمی واحدفرهنگی

5 
شناسنامه اطالعات مساجد سطح 

 منطقه
F-Z-0-1-39 √  

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی
 دائمی واحدفرهنگی

6 
 شدههای انجامگزارش مساعدت

 به مدارس سطح منطقه
F-Z-0-1-40  √ 

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی
 سال 5 واحدفرهنگی

7 
 فرم مساعدت تجهیزاتی

 به مساجد سطح منطقه
F-Z-0-1-4  √ 

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی
 سال 5 واحدفرهنگی

8 
 فرم تخصیص مساعدت عمرانی

 به مساجد سطح منطقه
F-Z-0-1-42  √ 

کارشناس امور 

 وفرهنگیاجتماعی
 سال 5 واحدفرهنگی

 

 مدارک مرتبط : -7-3
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 (.P-S-0-1-01« )اجتمایی-ریزی سبد فرهنگیاجرایی طراحی و برنامهروش» -

 (.P-__-1-2-03« )بررسی و صدور اسناد مازییی اجراروش» -

 (.P-__-3-4-02« )شهریاجرایی مدیری  ارائه خدما روش» -

 (.P-__-1-2-02« )اجرایی انجام معامال روش» -

 (.P-__-0-2-01« )با شهروندانرسانی و ارتباطاجرایی اطالعروش» -

 (.P-0-3-2-01« )ای شهرداری ش رازاجرایی ارتباطا  رسانهروش» -

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 

  


