
 یقانون اساس 831ون موضوع  اصل یسیمکب نامه یتصو

 یو فرهنگ یاجتماع یارگروه تخصصک یاعضا-22ماده

 

 س ( ییاستاندار )ر یو اجتماع یتیامن ،یاسیمعاون س-1

 ر( ی) دب یاستاندار یفرهنگو  یل اموراجتماعکریمد-2

  یاستاندار واشتغال یزیار معاونت برنامه رینده تام االختینما-3

 مشاور استاندار در اموربانوان -4

 س سازمان آموزش و پرورش استان ییر-5

 ز استان کمر یمایل صداو سکریمد-6

 ل اطالعات استان کریمد-7

 استان  یل دادگسترکس ییر-8

 جوانان در استان  ینده سازمان ملینما-9

 استان  یه انتظامیفرماند ه ناح-11

 استان  یت بدنیل تربکریمد-11

 استان  یار و اموراجتماعکسازمان س ییر-12

 استان به انتخاب استاندار  یها دانشگاه یسه نفر از رؤسا-13

 استان  یل فرهنگ و ارشاداسالمکریمد-14

 استان  یو گردشگر یع دستی، صنا یراث فرهنگیس سازمان مییر-15

 ثارگران استان ید و امورایاد شهیس بنییر-16

 )ره ( استان  ینیته امداد امام خمیمکل کریمد-17

 از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان  یکی-18

 استان  یغات اسالمیس سازمان تبلییر-19

 ج استان یفرمانده منطقه مقاومت بس-21

 استان  یستیس سازمان بهزییر-21

 ل ثبت احوال استان کریمد-22

 استاندار  یتیو امن یاسیص معاون سیبا تشخ یأاستان حسب مورد با حق ر ییاجرا یها ر دستگاهینده ساینما-23



 یدر جلسه ها یر بدون حق رأیز یها لکندگان نهادها و تشین ماده ، نمایموضوع ا یعالوه براعضا –تبصره 

 نند .ک یت مکارگروه شرک

 استان  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم ل زندانکریمد-1

 ادشده ی یاستان به انتخاب شورا یاسالم یاز اعضا شورا یکی-2

شنهاد یبه پ یمرتبط با امور اجتماع یها و مؤسسات آموزش دانشگاه یئت علمیه یا اعضایدونفر از صاحبنظران و -3

 د استاندار یارگروه و تأئک

 ف :یوظا –ب 

آموزش ، پرورش ، پژوهش ،  یها شوتاه مدت بخک ان مدت ویبلند مدت و م یق برنامه هایو تلف یبررس-1

 یها شور وطرحکتوسعه  یدر چارچوب برنامه ها ییو امور قضا ین اجتماعیفرهنگ و هنر ، ورزش ، جوانان، تام

 ش ، توسعه و عمران استان یآما

ارگروه در چارچوب بخشنامه ها و دستور العمل کف یامور مرتبط با وظا یها شنهاد بودجه ساالنه بخشیپ-2

 ان مدت یم یشور و برنامه هاکم بودجه ساالنه یظه و تنیته

آنها در ابعاد  یازهایالت و نکل ، مشیمسا ییان و شناسایجیت جوانان ، بسکتوسعه مشار یبرا یزیبرنامه ر-3

  یو آموزش ی، فرهنگ ی، اقتصاد یاجتماع

 و یزیبرنامه ر یرارخانه شویه به دبیو ارا یمرتبط با امور اجتماع یها بخش یپژوهش یها تین اولویتدو-4

 توسعه استان

  یو فرهنگ یمرتبط با بخش اموراجتماع ییاجرا یها ت دستگاهیرد فعالکو نظارت بر عمل یابیارز-5

 ر :یز ینه هایمناسب در زم یشنهادهایه پیارها و اراکراه یبررس-6

،  ید، اقتصا یه ابعاد اجتماعیلکجوانان استان در  یازهایالت و نکل ، مشیمسا ییشناسا-6-1

  یو آموزش یفرهنگ

 یهایاهش نابرابرکالت جوانان و کالزم در رفع مش ینه هایجهت فراهم نمودن زم یهماهنگ-6-2

  یتیجنس

 ر مجموعه یز یها بخش یها استیدر چارچوب س یردولتیها و جذب منابع غ کمک یسامانده-6-3

و  یدولتریغبه بخش مرتبط  یدولت یها دستگاه یارذقابل واگ یها تیف و فعالیوظا یواگذار-6-5

 ربط  یمراجع ذ

 کها باهدف مشتر تیه برنامه ها و فعالیلکدر  ییاجرا یها ن دستگاهیب یهماهنگ جادیا-6-6

 ریب پذیبه اقشار آس یرسان کمکمخصوص در جهت 

 گلزار شهدا  یز فرهنگکگلزار شهدا و مرا یسامانده یدر طراح یهماهنگ-6-7

 ر بط یذ یراجع قانونردن مصوبات مک ییدر اجرا یهماهنگ-6-8


