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اصالح روش اجرایی  ،فلوچارت ها و فرم ها

کارشناس محترم کيفيت :
کلیه مدارک  ،مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت تحت کنترل دبیرخانه سیستم مدیریت کیفیت شهرداری مشهد می باشد هرگونه تهیه  ،ویرایش وتوزیع

مدارک یا تغییر با هماهنگی این دبیرخانه صورت بگیرد.
خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

اجرا و کنترل برنامه های فرهنگی و اجتماعی
كد مدرك PR/003/008 :

شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 0 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

باسمه تعالی
.0

هدف :
هدف از تهیه این روش اجرایی تشریح نحوه اجرای مناسب کلیه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در راستای خدمت رسانی به شهروندان می باشد

 .2دامنه كاربرد :
کلیه برنامه های فرهنگی و اجتماعی تفویض شده به منطقه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی درحوزه بودجه پیش بینی شده در منطقه
سه را در بر می گیرد.
 .9مسئوليت ها :
 مسئولیت اجرای این روش بر عهده کارشناس فرهنگی و اجتماعی است نظارت بر حسن اجرای آن معاونت فرهنگی و اجتماعی میباشد. .4تعاریف و اصطالحات :
فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی در بخشهای ذیل انجام می شود :
 فرهنگی  :جشنها  ،مراسم  ،آذین بندی  ،مناسبتها و آموزشهای شهروندی هنری  :نقاشی دیواری  ،المانها و تندیسها و فضا آرایی گردشگری  :برگزاری تورهای تفریحی  ،مراکز اسکان ( بهار  ،تابستان  ،و شرایط اضطراری ) اجتماعی  :همایشهای سالمت  ،شورای اجتماعی  ،بهبود و تجهیز مساجد  ،قرائت خانه ها  ،نمازخانه ها  ،مشارکتها  ،نماز در بوستان ها ،آموزش اجتماعی در حوزه آسیب ها  ،سالمت و کار آفرینی  ،نکوداشت مساجد.
 تربیت بدنی :  – 0عمرانی  :ساخت و ساز سوله های ورزشی و نصب وسایل بدنسازی در بوستانها  – 2همایش ها  :مسابقات ورزشی  ،جشنواره ها ( آفتابگردان ) .5روش اجرا:
طبق فلو چارت انجام می شود
 .6مدارک ذیربط :
 PI-003-603شناسنامه فرآیند برنامه ریزی  ،اجرا و نظارت برنامه های فرهنگی و اجتماعی
 IN-003-007آئین نامه مالی شوراهای اجتماعی محالت ( این آئین نامه روند پیگیری های مالی شورای اجتماعی محالت منطقه است
که جهت تسهیل در روند مالی علی الحساب های در اختیار نواحی تهیه گردیده است )

تاریخ .............................................. :

روش اجرایی

شماره ............................................ :

اجرا و کنترل برنامه های فرهنگی و اجتماعی
كد مدرك PR/003/008 :

خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 2 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری
شرو

معاو

فرهنگی و اجتماعی من

معاو

فرهنگی و اجتماعی من

ه سه

معاو

فرهنگی و اجتماعی من

ه سه

/

ه سه

کارشناس فرهنگی – امور راردادها

تامي

کنند  /پيمان ار

کارشناس فرهنگی

-

کارشناس فرهنگی

معاو

فرهنگی اجتماعی من

-

ه

پایا

یادداشت  : 0عالوه بر برنامه های ابالغ شده از ستاد بر اساس دستورالعمل مشارکت برنامه های پیشنهادی از سوی منطقه با مشارکت نهاد ها  ،اجتماعات سازمانها  ،تشکلها  ،مساجد و  ...اجرا می گردد
یادداشت  : 2در خصوص اجرای طرح های عمرانی  ،توسعه و تجهیز تربی بدنی تا مرحله تامین اعتبار در حوزه فرهنگی اجتماعی انجام می شود و مراحل انتخاب پیمانکار و نظارت بر اجرا به عهده حوزه
عمرانی منطقه می باشد.
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