طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

تامین کننده

گروه مخاطب

اعتبار

1

طرح  FASTبا عنوان «مصون سازی کودکان» در مهدهای کودک
در حال اجراست و این طرح در رویکرد اجتماع محوری که در محیط
های نظامی ،آموزشی کاری  ،محالت شهری و روستایی از مردم
دعوت می شود پس از گذراندن دوره توجهی خود مردم هسته و تیم
های اجتماع محور را تشکیل تا با آموزش و آگاه سازی از مصرف
سود مواد مخدر از مردم برای مردم آغاز شود.

بهزیستی

بهزیستی  ،شهرداریها،
آموزش و پرورش

بهزیستی

عموم مردم

در این نمایش به شناخت تاثیرات زیانبار مصرف دخانیات و استعمال
مواد مخدر و آشنایی با تبعات حقوقی استفاده مصرف و معامله مواد
آگاهی از خطرات تهدید کننده با تمرکز بر مهارتهای شخصی دانش
آموزان
این طرح با هدف شناسایی قابلیتها و ظرفیتها و معرفی دستاوردها و
ابتکارات یشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطح مدارس

آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش،
ستاد مبارزه با مواد مخدر و
وزارت کشور

آموزش و
پرورش،

کلیه دوره های
تحصیلی

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

کلیه دوره های
تحصیلی

این طرح با شناخت تاثیرات زیانبار مصرف دخانیات و استعمال
و آشنایی با تبعات حقوقی مصرف و با تمرکز بر مهارت های
شخصی دانش آموزان برگزار می شود.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

کلیه دوره های
تحصیلی

نمایش و سمینار مبارزه با مواد مخدر

همایشی در بخش های مختلف اعم از نمایشگاه عکس و پوستر
معرفی کتاب و دعوت از کارشناسان و مسوولین جهت ارائه راهکار و
پیشنهادات جهت بهبود وضعیت گفت و شنو با والدین و مشاوره در
خصوص موارد آسیب دیده برگزار می شود

ارشاد

طرح آموزش مهارت های زندگی و
فرزندپروری زنان سرپرست خانوار در
محالت

این طرح با هدف آموزش فرزند پروری برای خانواده های
زنان سرپرست خانوار که شامل مهارت های کنترل خشم و
هیجات و کنترل استرس و حل مسئله و مهارت های
خودآگاهی و برقراری ارتباط می باشد.

بهزیستی

خانه جوان والیت سعیدآباد،
بخشداری ،دهیاری ،
شورای اسالمی  ،اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی
بهزیستی  ،شهرداریها،

دهیاری
سعید آباد

عموم مردم

بهزیستی

زنان سرپرست
خانوار

طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار

این طرح با هدف ایجاد اشتغال به ویژه برای بانوان سرپرست خانوار
از طریق شناسایی اتحادیه ها و شرکت های جویای افراد کار

بهزیستی

بهزیستی

زنان سرپرست
خانوار

طرح پیشگیری از اعتیاد

اجرای طرح تفاهم سه جانبه

مواد مخدر
خانوار

زنان سرپرست

2

( فی مابین وزارت

آموزش و پرورش ،ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور)

برگزاری هفته مبارزه با اعتیاد و آسیبهای
اجتماعی
برگزاری نمایشگاه سیار پیشگیری از اعتیاد

1

بهزیستی  ،صنعت و معدن،
اصناف

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

تامین کننده

گروه مخاطب

اعتبار

3

شناسایی مخاطبین و مدیران و عوامل اجرایی فضاهای
مجازی شهرستان
فرهنگ سازی جهت استفاده بهینه از فناوری دیجیتال و
فضای مجازی

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

فرهنگ و ارشاد اسالمی –
شهرداری پردیس –
موسسه دیجیتال شقایق

شهرداری
پردیس

عموم مردم

برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های جنگ نرم در
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
فضای مجازی
برگزاری کارگاه آموزشی فرصت ها و ضرورت های نهاد
خانواده برای فعالیت در فضای مجازی
برگزاری کارگاه آموزشی بازی های رایانه ای بررسی
اثرات و نتایج
برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی جدید متاثر
از شبکه های اجتماعی
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت عملیات روانی در فضای
مجازی  ،تکنیک ها و تاکتیک ها
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت نظام فرهنگی در
جمهوری اسالمی ،راهکارها و چالشها
برگزاری کارگاه آموزشی آثار اجتماعی و روانشناختی
رسانه های جدید
برگزاری کارگاه آموزشی مبانی سواد رسانه ایی
این طرح با هدف افزایش سواد رسانه ای در نظر گرفته
تاسیس باشگاه های سواد رسانه ای
شده است

تبلیغات اسالمی
شهرستان

تبلیغات اسالمی شهرستان،
شهرداریها ،آموزش و
پرورش ،دانشگاه ها

تبلیغات
اسالمی

معلمان  ،مشاوران
و خانواده ها

ورزش و جوانان

پارک علم و فناوری ،
گروههای دانش بنیان،
دانشگاهها  ،شهرداری ها

شهرداریها

عموم مردم

همایش بزرگ فضای مجازی

فضای مجازی
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طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

تامین کننده

گروه مخاطب

اعتبار

4

فرق و مذاهب نوظهور

کارگاه آموزشی نقد و بررسی مذاهب و برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی جریان انحرافی
دینی
جریانهای نوظهور
برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی عرفانهای نوظهر
برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی رشد و گسترش
باستانگرایی
برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی جریان های
نوپدید شیعی
برگزاری کارگاه آموزشی رشد و گسترش جریان های
دروغین مهدویت
برگزاری کارگاه آموزشی جریانهای فرقه ای تصوف
برگزاری کارگاه آموزشی نقش عرفان شیعی در سبک
زندگی معاصر
برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی هیئات مذهبی

تبلیغات اسالمی
شهرستان

تبلیغات اسالمی شهرستان،
شهرداریها ،آموزش و
پرورش ،دانشگاه ها

تبلیغات
اسالمی

عموم مردم

برگزاری یک هفته نمایشگاه نقد مسیحیت تبشیری
برگزاری یک هفته نمایشگاه نقد جریان های نوپدید
شیعی

تبلیغات اسالمی
شهرستان

تبلیغات اسالمی شهرستان،
شهرداریها

تبلیغات
اسالمی

عموم مردم

نمایشگاه پوستری

3

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

تامین کننده

گروه مخاطب

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

طرح مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق

این طرح جهت مداخالت تخصصی متقاضیان طالق به روانشناس ،مددکار
اجتماعی ،مشاور حقوق و یا روان پزشک ارجاع داده می شوند و پس از
بررسی وضعیت زوجین ترخیص آنها به صورت سازش قطعی  ،سازش
مشروط  ،عدم سازش ،عدم همکاری انجام می شود.

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

همایش بزرگ آسیب شناسی اجتماعی طالق

ایجاد فضای رقابت علمی در زمینه فراگیری ارزش علمی یافته ها و
پرداخته های جهت شناسایی آسیبهای اجتماعی

انجمن نقطه
اسرار

طرح آموزش پیش از ازدواج

این طرح با هدف آموزش ارتقا رضایت از زندگی خانوادگی  ،ارتقای دانش
افراد در مورد خانواده  ،ارتقای توانمندی افراد در انتخاب همسر ،ارتقای
مهارت تقویت و ثبات خانواده می باشد
این طرح جهت تحکیم و گسترش اخالق در خانواده و ارتقای مهارتهای
زندگی و بهبود روابط خانوادگی می باشد.

بهزیستی

ارشاد – انجمن نقطه
اسرار-کلیه ادارات
بهزیستی

بهزیستی

جوانان

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

عموم مردم

بهزیستی

بهزیستی ادارات
دانشگاهها

بهزیستی

کارکنان ادارات
دانشجویان

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

عموم مردم

انجمن کار آفرینان
اقتصاد مقاومتی

انجمن کار آفرینان اقتصاد
مقاومتی شهرداریها

شهرداریها

عموم مردم

دفتر امام جمعه

شهرداریها

شهرداریها

عموم مردم

اداره ورزش و
جوانان

دهیاریها شرکت عمران و فرهنگ
و ارشاد

ورزش و جوانان

جوانان

اداره ورزش و
جوانان

بهزیستی

ورزش و جوانان

بانوان جوان

اعتبار

5

طالق
6

طرح آموزش زندگی خانواده

ازدواج و خانواده

این طرح با تولید بسته ی آموزشی مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن با
تاکید بر محیط کار به منظور احساس رضایت بیشتر و کارآمدی شغلی
باالتر و دانشجویان برای آشنایی با مهارت های زندگی اقدام می نماید.

طرح آموزش مهارت های زندگی ویژه کارکنان با
تاکید بر محیط کار و طرح آموزش مهارت زندگی
برای دانشجویان
این طرح با هدف آموزش مهارتهای زندگی به منظور ارتقای کیفیت زندگی
طرح جامع آموزش مهارتهای زندگی
طرح صیانت از عفاف و حجاب
گفتمان خانواده و سبک زندگی
مجموعه کارگاههای آموزشهای قبل  ،حین و پس از
ازدواج
طرح چراغ خانه

مردم محله و ارتقای سالمت روان از طریق ایجاد و راه اندازی پایگاههای
سالمت اجتماعی در محالت
این طرح در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تحکیم خانواده
می باشد.

برگزاری این گفتمان در مساجد ( در  5مسجد) با رویکرد گفتمان خانواده
می تواند جوابگوی نیازهای خانواده ها باشد.
آموزش و مهارتهای الزم در خصوص ازدواج در فازهای مختلف در سطح
روستاها
آموزشهای اقتصادی مهارتهای عشق ورزی ویژه بانوان

4

متقاضیان طالق

عموم مردم

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

تامین کننده

گروه مخاطب

مجری

دستگاههای همکار

مرکز مداخله در بحران ( فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ) این طرح در حهت کنترل و کاهش بحرانهای فردی،
خانوادگی و اجتماعی و ارائه خدمات فوری به افراد آسیب
اورژانس اجتماعی
دیده یا در معرض آسیب می باشد.

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

عموم مردم

طرح پایگاههای سالمت اجتماعی

تالش به منظور ارتقای کیفیت زندگی مردم محله و
ارتقای سالمت روان از طریق ایجاد و راه اندازی
پایگاههای سالمت اجتماعی در محالت

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

عموم مردم

طرح گروههای همیار سالمت روان

تالش در جهت ارتقای سالمت روانی اجتماعی و
پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق تشکیل
گروهها و تشکلهای محلی تحت عنوان گروههای همیار

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

عموم مردم

دوشنبه های سالمندی

یک برنامه فرهنگی ورزشی و اجتماعی با هدف ایجاد
نشاط و تعالی در سالمندان

ورزش و جوانان

بهزیستی – بهداشت و
فرهنگ و ارشاد -
شهرداریها

ورزش و جوانان

سالمندان
شهرستان

اعتبار

7

سالمت

5

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

8

اجرای طرح های آموزشی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

مجری

دستگاههای همکار

تامین کننده اعتبار

برگزاری کارگاه آموزشی با هدف
تعلیم و تربیت

برگزاری کارگاه آموزشی روشهای آموزش و پرورش کودکان
برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی و راهکارهای دوران بلوغ
برگزاری کارگاه آموزشی تعامل سازنده خانواده با دانش آموزان و معلمان
برگزاری کارگاه آموزشی تعامل سازنده خانواده با دانش آموزان و معلمان
برگزاری کارگاه آموزشی ارائه الگوه های تفریحات و سرگرمی های سالم
برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی همسرداری با رویکرد اسالمی

تبلیغات اسالمی
شهرستان

تبلیغات اسالمی شهرستان،
شهرداریها ،آموزش و
پرورش ،دانشگاه ها

تبلیغات
اسالمی

معلمان  ،مشاوران
و خانواده ها

برگزاری گفتمان دانشجویی

این گفتمان ها از اساتید برجسته دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه تهران و اساتید
حوزه علمیه در حوزه معرفتی ،اخالقی و تریبون آزاد برگزار می شود

دفتر امام جمعه
محترم

شهرداریها

شهرداریها

دانشجویان

برگزاری دوره های آموزشی نماز و فرهنگ برای رابطین فرهنگی در
جامعه کار و تولید

اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی

اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی

اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی

کارگران تعاونی ها
و کارگاهها

بهزیستی

بهزیستی

بهزیستی

عموم مردم

طرح شناسایی و معرفی استعدادهای طرح شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان مذهبی ،فرهنگی و هنری در
جامعه کار و تولید
درخشان مذهبی ،فرهنگی و هنری

اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی

اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی

اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی

طرح ساماندهی رابطین فرهنگی

این طرح با هدف ساماندهی رابطین فرهنگی در تعاونی ها و
کارگاههای باالی  55نفر می باشد
راه اندازی مدارس اجتماع محور در سه فاز  5،9،5شهر پردیس در
جهت ارائه فعالیت های آموزشی ،ورزشی ،هنری و کارآفرینی

اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی

اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی

اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی

شرکت عمران

تربیت بدنی ،فنی و حرفه
ایی  ،بهزیستی و آموزش و
پرورش

شرکت عمران

کارگران تعاونی
ها و کارگاهها
کارگران تعاونی
ها و کارگاهها
عموم مردم

کارگاه آموزشی تربیت شهروندی

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت شهروندی با همکاری اساتید مجرب
از دانشگاه پیام نور

نام طرح

چکیده طرح

برگزاری دوره های آموزشی نماز و
فرهنگ کار
این طرح در راستای شناسایی و اخذ تدابیر الزم در خصوص آسیب های اجتماعی
طرح آسیب های اجتماعی نوظهور

نوظهور از جمله ازدواج های نامتعارف بدلیل اختالف سنی باال -عدم مسوولیت
والدین در قبال فرزندان -روابط فرازناشویی-اعتیاد مجاز و سایر آسیب ها

طرح مدارس اجتماع محور

کمپین همنشینی با دورهمی یادگیری کتابتو در راستای استفاده بهینه از کتابهای موجود در آخرین پنج شنبه هر ماه در
کتابخانه و باشگاه های ورزی با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی
جابزار
طرح تقویت پیوندهای عاطفی و خانوادگی این طرح با هدف پیشگیری از آسیب پذیری شهروندان در مواجهه با
مشکالت اجتماعی و اقتصادی
شهروندان پردیس
6

گروه مخاطب

شرکت عمران

دانشگاه پیام نور

شرکت عمران

عموم مردم

ورزش

بهزیستی – بهداشت –
فرهنگ و ارشاد  -شهرداریها

ورزش و جوانان

عموم مردم

دانشگاه پیام نور

آموزش و پرورش  -تبلیغات
اسالمی

شهرداریها

معلمان -مدیران دانش
آموزان

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

تامین

گروه مخاطب

کننده
اعتبار

در این طرح با تمرکز بر پیشگیری از گرایش به آسیبها ضمن
کاهش زمینه های خطر پذیری دانش آموزان نسبت به افزایش
مهارتهای آنها اقدام می نماید.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

دانش آموزان متوسطه
دوم

طرح مقابله با رفتارهای پرخطر ین طرح ضمن تاکید و تمرکز بر مهارتها و آگاهی دادن با محوریت
کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم و هشتم اجرا می شود

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

دانش آموزان متوسطه
اول

طرح مهارتهای مراقبت از خود

این طرح ضمن تاکید و تمرکز بر مهارتها و آگاهی دادن با
محوریت کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم اجرا می شود.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

مدارس ابتدایی

طرح مدارس مراقب با رویکرد
اجتماع محور

آموزش و پرورش

این طرح ضمن توانمند سازی روانی اجتماعی و اجرای طرح مداخله
در آسیبهای اجتماعی و رصد مستمر وضعیت آسیبهای اجتماعی
دانش آموزان نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانش
آموزان و اولیا اقدام می نماید.
آموزش و پرورش
برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دانش آموزان ،اولیا و کارکنان

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

دانش آموزان کلیه
دوره ها و اولیا

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

دانش آموزان کلیه
دوره ها و اولیاو
کارکنان

طرح مدرسه عاری از خطر

9

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس

اجرای طرح های چهارگانه و طرح های آموزشی در حوزه

طرح توانمند سازی همزمان

7

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

طرح توانمند سازی روانی اجتماعی

تامین

گروه مخاطب

کننده
اعتبار

حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس

اجرای طرح های چهارگانه و طرح های آموزشی در

این طرح با دو هدف عمده کاهش گرایش های مخاطره آمیر و
کنترل و کاهش عوامل مخاطره آمیز در کلیه مقاطع در مدارس اجرا
می شود.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

کلیه دانش آموزان
منطقه

طرح مداخالت آموزشی حمایتی و این طرح با رصد مستمر وضعیت خطر پذیری و مداخله هدفمند
شناسایی و توانمند سازی نوجوانان در معرض خطر
روانی اجتماعی

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

دانش آموزان آسیب
دیده و دارای
سرپرست معتاد

طرح آموزش کارکنان آموزش و این برنامه مشترک با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور
برگزار می شود.
پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

کارکنان آموزش و
پرورش

طرح آموزش والدین

این برنامه مشترک با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور
برگزار می شود.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

والدین آموزش و
پرورش

طرح مشارکت اجتماعی ( طرح ماد)

این طرح با مشارکت و محوریت سازمان بهزیستی با هدف افزایش
روحیه کارگروهی و آموزش مهارتهای عملکرد تیمی دانش آموزان
پایه هشتم برگزار می شود.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش و
بهزیستی

آموزش و
پرورش

پایه هشتم دبیرستان
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طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

عنوان

نام طرح

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

تامین

گروه مخاطب

کننده
اعتبار
01

برگزاری نمایشگاه ها ،جشنواره ها و همایش های فرهنگی -هنری

همایش انیسان نور

گردهمایی قاریان و حافظان قرآن و نهج البالغه

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

دفتر امام جمعه اداره ارشاد
شهرداری پردیس

شهرداری
پردیس

عموم مردم

دومین همایش جوان و هنر

به منظور ایجاد رابطه صمیمانه بین اصحاب هنر (
موسیقی ) و جوانان و جذبشان به محیط فرهنگی و
هنری این همایش بصورت ساالنه برگزار می شود.

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

جشنواره نواهای سرزمین مادری

ایجاد بستر مناسب جهت ارائه داشته های هنری اقوام
ساکن منطقه و انسجام هر چه بیشتر گروههای موسیقی
محلی و قومی و تشویق جوانان به موسیقی نجیب قومی
و محلی ایرانی

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

انجمن موسیقی ،شهرداری
بومهن و پردیس و
بخشداری بومهن اداره
ارشاد
انجمن موسیقی ،شهرداری
و شورای شهر بومهن و
پردیس ،بخشداری بومهن
اداره ارشاد

شهرداری
بومهن

عموم مردم،
علی الخصوص
جوانان

شهرداریها
ی بومهن
و پردیس

عموم مردم و
تمامی اقوام با
تمامی گویش
ها و زبان ها

طرح جشنواره نوجوان سالم

با محوریت ترویج شیوه های زندگی سالم  ،پیشگیری از
رفتارهای پرخطر در قالب آثار فیلم  ،مقاله  ،روزنامه
دیواری ،عکاسی و نقاشی
برگزاری همایش با موضوعات آسیبهای اجتماعی برای
مجموعه اصناف از طریق اتاق اصناف و اتحادیه های
صنفی
آشنایی مردم با اماکن توریستی و تاریخی و مذهبی

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

آموزش و
پرورش

کلیه دوره های
تحصیلی

صنعت و معدن

اتاق اصناف

اتاق اصناف

اصناف

میراث فرهنگی

شهرداری پردیس

شرکت عمران

-

شهرداری
پردیس
شرکت عمران

عموم مردم

همایش آسیبهای اجتماعی اصناف
برگزاری تورهای گردشگری رایگان
جشنواره صنایع دستی

برگزاری جشنواره صنایع دستی شهروندان پردیس با
هدف هویت بخشی و تقویت حس تعلق خاطر شهروندان
به پردیس و افزایش نشاط جمعی
9

عموم مردم

طرح های اجتماعی و فرهنگی شهرستان پردیس
ردیف

نام طرح

عنوان

چکیده طرح

مجری

دستگاههای همکار

تامین

گروه مخاطب

کننده
اعتبار

شهرستان

برگزاری مراسم فرهنگی ،ملی و مذهبی در سطح

ایام نشاط

ایجاد فضای شاد در جامعه و بیان مسائل روز جامعه
زمینه جهت حضور کودکان و نوجوان در برنامه های نمایش و
آشنایی با این مقوله

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

انجمن هنرهای نمایش –
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
– شهرداری پردیس

شهرداری
بومهن

عموم مردم

یلدای مهر

ایجاد همبستگی و اتحاد و پرکردن اوقات فراغت مردم
منطقه و آشنایی بیشتر مردم با هنر موسیقی

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

انجمن موسیقی– اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی –
شورای شهر بومهن ،انجمن
شعر و ادب

شهرداری
بومهن

عموم مردم

برگزاری کاروان نشاط و معنویت

این طرح با هدف آوردن نشاط و معنویت و مقارن شدن
این برنامه با نماز جماعت مغرب و عشاء در بلوک ها با
گروه های تبلیغی مجرب می تواند هر تعداد مجتمع را به
عنوان گروه های هدف و با رویکرد شادی و نشاط و
آشنایی خانواده ها با معارف دین می باشد.
برگزاری مسابقه با عنوان وبالگ نویسی حقیقت غدیر
خم در هفته های مجازی با هدف اشنایی و فرهنگ
سازی غدیر خم در سطح شهرستان

دفتر امام جمعه
محترم

شهرداریها

شهرداریها

عموم مردم

اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
شهرستان

انجمن ها– اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی – شهرداری
و شورای شهر بومهن،
آموزش و پرورش

شهرداری
بومهن

عموم مردم

وبالگ نویسی با موضوع حقیقت غدیر خم
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جدول وظایف ادارات
ردیف

وظایف محوله به ادارات مبتنی برشرح وظایف و بر اساس طرح فرهنگی اجتماعی شهرستان

اداره/ارگان /نهاد
-

تدوین و تبیین نقشه راه در راستای تهیه برنامه های فرهنگی هم سو با نیازها و اولویتهای شهرستان
 هدایت  ،حمایت  ،نظارت و ارزیابی عملکرد اداراتپیگیری افزایش اعتبارات فرهنگی
برگزاری کارگروههای تخصصی فرهنگی اجتماعی در فرمانداری
پیگیری افزایش فضاهای آموزشی  ،ورزشی  ،فرهنگی  ،تفریحی ( شهری  ،روستایی )
فراهم نمودن زمینه حمایت از بخش خصوصی جهت احداث و توسعه فضاهای فرهنگی  ،ورزشی
پیگیری و حمایت از پژوهشهای علمی در حوزه فرهنگ و استفاده ازنتایج تحقیقات در برنامه ریزی شهرستان
برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت مردمی در برنامه های فرهنگی اجتماعی و ثبت سازمانهای مردم نهاد ،
نظارت بر عملکرد و حمایت از این سازمانها
برنامه ریزی و پیگیری تحکیم بنیان خانواده و حمایت از بانوان سرپرست خانوار

-

سیاستگزاری در شورای فرهنگ عمومی
استفاده از ظرفیت ائمه جماعات مساجد و حسینیه ها جهت اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی و تبلیغی
همکاری جهت اجرای طرحها و برنامه های مختلف اجتماعی از جمله طرح تحکیم بنیان خانواده در مساجد و
حسینیه ها
استفاده از مبلغین فرهنگی مذهبی در مدارس  ،دانشگاهها  ،ادارات و مساجد شهری و روستایی متناسب با
آسیبهای شایع و مقتضیات شهرستان
برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیتهای هیئات مذهبی در اجرای برنامه های اجتماعی فرهنگی

-

شهرداریها و دهیاریها

-

تقویت هویت اسالمی ایرانی با بهره گیری ازمعماری ایرانی اسالمی در احداث بناهای شهری
راه اندازی و توسعه سرای محالت
برنامه ریزی و اجرای برنامه های متنوع مناسبتی مذهبی  ،فرهنگی ،ملی ،جشنواره ها و مسابقات با هدف
افزایش نشاط  ،امید  ،آرامش و آگاهی
حمایت از مؤسسات فرهنگی مذهبی در تولید و توزیع آثار فاخر
پیش بینی اعتبارات فرهنگی ساالنه متناسب با برنامه های در دست اجرا
همکاری با سایر ادارات و سازمانهای مردم نهاد در اجرای برنامه های فرهنگی با استفاده از امکانات  ،منابع
مالی  ،نیروی انسانی و  . . .در اختیار شهرداریها و دهیاریها

4

بخشداریها

-

پیگیری جهت افزایش فضای فرهنگی ،ورزشی و آموزشی در روستاها
هدایت و نظارت بر عملکرد دهیاریها و شوراها در اجرای برنامه های اجتماعی فرهنگی
استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد  ،ائمه جماعات ،مساجد و  ....در اجرای برنامه ها

-

5

دانشگاهها

همکاری در برنامه ریزی و تدوین برنامه فرهنگی اجتماعی ساالنه شهرستان
ارائه برنامه های کاهش آسیب و همکاری اعضای هیئت علمی در برگزاری همایشها و کارگاههای علمی
تخصصی برای گروههای هدف و همکاری با ادارات ذیربط
برگزاری کالسهای فوق برنامه فرهنگی جذاب – اردوهای هدفمند علمی  ،فرهنگی  ،ورزشی
ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان در معرض خطرو آسیب پذیر
ارائه مشاوره خانواده با راه اندازی مرکز تخصصی با استفاده از ظرفیت اساتید و هیئت علمی
انجام پژوهشهای علمی بر اساس نیازهای فرهنگی اجتماعی شهرستان

1

فرمانداری

-

2

دفتر امام جمعه
امور مساجد
اداره تبلیغات اسالمی

3

شرکت عمران

-

-

1

اداره تعاون  ،کار و رفاه

6

-

پیگیری و اجرای منشور اخالقی صنوف
تهیه و اجرای برنامه های آموزشی فرهنگی برای کارگران و کارفرمایان و تعیین رابط فرهنگی در واحدهای
صنعتی صنفی بزرگ
آموزش و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار جهت خود اشتغالی و . . .
مهارت آموزی و اشتغالزایی برای معتادان بهبود یافته

-

پیگیری جهت اجرایی شدن منشور اخالق صنفی
استفاده از ظرفیت اصناف و اتحادیه ها در اجرای برنامه های آموزشی فرهنگی و اجتماعی شهرستان
اجرای برنامه های آموزشی فرهنگی و پیشگیری در سطح واحدهای صنفی و صنعتی با همکاری ادارات متولی
امور فرهنگ

-

 شناسایی و ساماندهی کمپهای ترک اعتیادشناسایی و ساماندهی مهد کودکها
راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهر پردیس  -راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در فازهای جدید
پیگیری جهت افزایش مراکز مشاوره خانواده و فردی و کلینیکها مددکاری و توانبخشی
اجرای برنامه های ملی درمان معتادان
ساماندهی مراکز مشاوره فعال و غیرمجاز سطح شهرستان
حمایت از اقشار آسیب پذیر از قبیل معلولین  ،سالمندان و زنان بی سرپرست و . . .
مشارکت در برنامه های آموزشی همگانی فرهنگی و پیشگیری

-

پیش بینی برنامه های آموزشی فرهنگی  ،پیشگیری از آسیبها و اجرا برای دانش آموزان  ،اولیا  ،معلمان و
کارکنان
همکاری با ادارات در ارائه آموزشهای مورد نیاز
برگزاری اردوهای تفریحی  ،فرهنگی و ورزشی
افزایش تعداد مشاورین و ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان و اولیا
استعداد یابی از میان دانش آموزان در زمینه های مختلف و برنامه ریزی ویژه جهت رشد و شکوفایی افراد
مستعد
افزایش فضای ورزشی تفریحی متناسب با سن و جنس دانش آموزان

-

استفاده از فضای اماکن متبرکه و امامزادگان شهرستان برای اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبتی ،همکاری
با ادارات متقاضی

-

حمایت مالی از برنامه های فرهنگی شهرستان متناسب با موضوع فعالیت

-

حمایت از اقشار آسیب پذیر جهت پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی

-

پیگیری احداث کتابخانه در سطح شهرستان به تناسب افزایش جمعیت
پیگیری تجهیز و تامین کتب مورد نیاز کتابخانه ها
استفاده از ظرفیت کتابخانه ها جهت اجرای برنامه های فرهنگی شهرستان از قبیل برپایی نمایشگاه ،برگزاری
مسابقات ،کالسهای هنری و(...مشارکت در غنی سازی اوقات فراغت)
ترویج فرهنگ کتابخوانی
راه اندازی ایستگاه مطالعه در ادارات و مجتمع های پرتراکم
پیش بینی برنامه های تشویقی جهت افزایش درصد عضویت در کتابخانه ها

اجتماعی و
مرکز فنی و حرفه ای

7

صنعت معدن و تجارت

8

بهزیستی

9

آموزش و پرورش

10

اوقاف و امور خیریه

-

-

11

اداره کتابخانه ها

-
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12
فرهنگ و ارشاد

بسیج،بنیاد حفظ آثار و

13

ارزشهای دفاع مقدس ،بنیاد
شهید و امور ایثارگران

14

نیروی انتظامی ،بسیج

15

ورزش و جوانان

16

کمیته امداد

-

تدوین برنامه ساالنه فرهنگی هنری شهرستان
پیش بینی و جذب اعتبار مالی جهت اجرای برنامه های فرهنگی
حمایت از برنامه های انجمن های ادبی ،موسیقی ،نمایش و...
توسعه فعالیتهای فرهنگسراهای موجود و پیگیری جهت احداث فرهنگسراهای جدید شهری و روستایی
نظارت بر عملکرد رسانه های محلی و تبلیغات محیطی شهرستان
شناسایی و حمایت از نویسندگان ،شعرا،هنرمندان وتشکیل بانک اطالعاتی هنرمندان
افزایش تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد و تقویت کانونهای فعال در ارائه خدمات و برنامه های
مطلوب و با کیفیت جهت تقویت مسجد محوری برنامه های فرهنگی

-

فعال نمودن بسیج ادارات و اجرای برنامه های فرهنگی برای کارکنان
استفاده از ظرفیت بسیج ادارات در اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی و مناسبتی
برگزاری نمایشگاهها ،یادواره ها  ،کارگاههای آموزشی و اردو برای عموم مردم با موضوعات اجتماعی فرهنگی
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت هویت انقالبی شهروندان

-

اجرای طرحهای ارتقاء امنیت و انضباط اجتماعی از قبیل طرح برخورد با اراذل و اوباش،مبارزه با باندهای
فساد و فحشا و مواد مخدر و ....
مشارکت در ساماندهی تفرجگاهها
ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه کاهش اعتیاد ،قاچاق و سایر آسیبها ،ارتقائ فرهنگ ترافیک و ...

-

پیگیری افزایش سرانه ورزشی با احداث سالن های چند منظوره شهری و روستایی
اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی و بومی محلی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت توسعه کمی و کیفی ورزش شهرستان
شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی شهرستان
تدوین و پیگیری برنامه های مرتبط با امور جوانان
تدوین و اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت
اجرای برنامه ازدواج آسان و پایدار بر اساس دستورالعملهای ابالغی
ارائه مشاوره های تخصصی همسریابی و تحکیم روابط خانواده
شناسایی خیرین و استفاده از توان آنها در ساماندهی امور جوانان و ازدواج

-

ایجاد زمینه اشتغال برای گروههای آسیب پذیر تحت پوشش
اعطای وام خوداشتغالی و حمایت از تولیدات زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست
برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه مشاوره های روانشناسی  ،تحصیلی،شغلی ،خانوادگی و فردی برای
مددجویان
مشارکت در برنامه های فرهنگی شهرستان

-

نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و بانوان هنرمند و کارآفرین
حفظ و حراست و معرفی میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری

-

-

17

میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری
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18

دادگستری

19

شبکه بهداشت

20

سمنها

-

پیگیری و تشدید اقدامات مربوط به کاهش جرایم مشهود اخالقی و ناهنجاریهای اجتماعی
همکاری با ادارات متولی در بازتعریف ارزشهای فرهنگی و ارتقای آگاهی جامعه در خصوص مبانی حقوقی ،
جرایم و مجازاتهای و ...
مساعدت و همکاری با نیروی انتظامی در کنترل و پوشش حداکثری مناطق جرم خیز در راستای کاهش
آسیبهای مرتبط با امنیت عمومی
همکاری با دستگاههای ذیربط در ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

-

برنامه ریزی جهت کاهش اختالالت روانی ،خُلقی ،اضطرابی و توقف رشد آمار خودکشی
ارائه خدمات مشاوره به فرد اقدام کننده به خودکشی و خانواده فرد
ارائه مشاوره بهداشت روان جهت ارتقاء رضایتمندی از زندگی زناشویی و کاهش طالق
اجرای برنامه های مرتبط با جوانان و سالمت روان با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی شایع و افزایش نرخ
امید به زندگی
پیش بینی و پیگیری برنامه های مربوط به کاهش آسیبهای مصرف مواد مخدر و الکل
اجرای برنامه های کاهش ابتال به بیماریهای مرتبط با رفتارهای پر خطر  ،ایدز و ...
اجرای برنامه های ارتقای سالمت جسمی و روانی معتادان تحت درمان در مراکز ترک اعتیاد و حمایتهای
اجتماعی مورد نیاز

-

مشارکت در برنامه های کاهش آسیب شهرستان متناسب با اهداف و حوزه فعالیت سمن

-

-
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