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شرح وظایف معاونت اجتماعی فرهنگی
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بخش اول  :در حوزه فعالیت های آموزش شهروندی
 -1مشارکت در اجرای برنامه های استقبال از مهر
 -2زمینه سازی در خصوص تحقق چشم انداز طرح ((تهران ،شهر دوستدار کودک))
 -3اجرای آموزش های پیشگیرانه در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی
 -4حمایت از برنامه های سواد آموزی شهر تهران
 -5توسعه و توانمندسازی ساختارهای آموزش شهروندی
 -6ارتقا آگاهی عمومی شهروندان در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی و انتقال مهارت های مطلوب شهروندی به صورت مجازی
 -7تولید و توزیع بسته های آموزشی پیام شهر با رویکرد آموزش های پایه شهروندی ویژه خانواده ها ( به صورت فصلی)
 -8تهیه و پخش برنامه های آموزش شهروندی جهت پخش از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با هدف ارتقا فرهنگ شهروندی با
موضوعات آگاه سازی شهروندان به مسائل شهرنشینی /آموزش مسائل مربوط به فرهنگ آپارتمان نشینی /آگاه سازی شهروندان به
حقوق و تکالیف خود و مدیریت پسماند
 -9آموزش اخالق ،حقوق و تکالیف شهروندی از طریق آموزش چهره به چهره (طرح تبلیغی نسیم بهشت)
 -10ارتقا سطح آگاهی عمومی درباره مهمترین مسائل و ویژگی های زندگی شهری و اجتماعی ( مجموعه جشنواره مشکات)
 -11تجلیل از بهترین آثار فرهنگی و هنری در راستای ترغیب افراد در تولید آثار مرتبط با آموزش و حقوق و تکالیف شهروندی

شرح وظایف معاونت اجتماعی فرهنگی
3
بخش دوم  :در حوزه امور بانوان
الف -در خصوص بهبود کیفیت زندگی بانوان در شهر تهران
 -1اجرای برنامه های ترویجی سبک زندگی اسالمی ایرانی با تاکید بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
 -2اجرای برنامه های مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم بانوان
 -3اجرای برنامه آموزش و توانمندسازی بانوان
 -4اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی به منظور جلب مشارکت اجتماعی بانوان
ب -تحکیم و اعتالء کارآمدی و پایداری خانواده

 -1آموزش مهارت های پیش از ازدواج
 -2آموزش های مهارت های حین از ازدواج
 -3آموزش مهرت های بعد از ازدواج از طریق فعال سازی و ساماندهی پایگاه های همیار خانواده
 -4اجرای طرح غنچه های شهر
ج -برنامه های مجازی
 -1اجرای برنامه های آموزش شهروندی و توانمندسازی بانوان
 -2آموزش مهارت های بعد از ازدواج از طریق فعال سازی و سازماندهی پایگاه های مجازی همیار خانواده

شرح وظایف معاونت اجتماعی فرهنگی
4
بخش سوم  :در حوزه سالمت اجتماعی شهروندان
ساماندهی و ایجاد مراکز مربوط به ارائه خدمات حوزه سالمت
 -1ارتقاء کیفیت فعالیت مراکز سالمت محور
 -2توسعه و ساماندهی واحدهای مشاوره روانشناسی
آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سالمت
 -1ارائه خدمات و تولیدات آموزش سالمت
 -2توسعه و سازماندهی شبکه های اجتماعی سالمت محور
 -3اجرای ادواری طرح سنجش عدالت در سالمت شهر
 -4برگزاری مناسبت های ملی و بین المللی مرتبط با سالمت
 -5ایجاد مرکز مدیریت سالمت شهری
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بخش چهارم  :در حوزه فرهنگی
الف  -غنی ساز اوقات فراغت
 -1سامانه های نشاط
 -2جشنواره اوقات فراغت پایتخت ( بهاره ،تابستانی ،پاییزی ،زمستانی)
 -3توسعه گردشگری
 -4برنامه حمایت از طرح ها و فعالیت های فراغتی محالت
ب -برنامه های ترویجی فرهنگی
 -1نکوداشت شخصیت ها و مفاخر مذهبی ،ملی و شهری (برنامه ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی  -نکوداشت شخصیت ها و مفاخر مذهبی،
ملی و شهری )

 -2ترویج امور فرهنگی و اجتماعی ( ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی – ترویج فرهنگ و ادب فارسی – ایجاد شبکه اجتماعی فعاالن و نخبگان
فرهنگی هنری شهر – جشنواره های فرهنگی هنری آیینی محالت شهر تهران ”شمسه“  -حمایت و مشارکت در تاسیس خانه موزه و خانه مشاهیر شهر –
ساخت تله فیلم های مرتبط با موضوعات فرهنگی اجتماعی )

ج -نکوداشت مناسبت های مذهبی و ملی
 -1برنامه نور افشانی در اعیاد مذهبی و ملی
 -2برگزاری مراسم و مناسبت ها ،نمایشگاه ها ،ایستگاه های فرهنگی ،برگزاری تئاترهای موضوعی و ...
د -کمک به فعاالن و موسسات فرهنگی ،ورزشی و هنری شهر

شرح وظایف معاونت اجتماعی فرهنگی
6
بخش پنجم  :در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی
انجام پژوهش در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر ،انجام نظر سنجی های منطقه ای متمرکز ،خرید کاربست یافته های دانشجویی ،ترجمه
و تالیف کتاب و غیره .......

بخش ششم  :در حوزه خدمات اجتماعی و مشارکت های شهروندی
 -1ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ( کمک به بازپروری معتادین بی خانمان و بی بضاعت)
 -2ساماندهی ،توسعه و ارتقا کارآفرینی شهر تهران (توسعه و تقویت کسب و کار محلی و خانگی)

 -3ساماندهی و توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد و کانون های محلی در سطح محالت
 -4اجرای برنامه ها تورهای گردشگری محله محور در سطح شهر تهران
 -5مدیریت و اجرای طرح منزلت برابر الیحه شهر دوستدار سالمند
 -6حمایت از موسسات خیریه مردمی به منظور تداوم انجام طرح هبه
 -7برپایی اردوهای جهادی جلب مشارکت جوانان محالت
 -8ویژه برنامه فکری و مناسبتی جوانان محالت شهر تهران
 -9ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی
 -10نگهداری گرمخانه های (مددسراهای) سطح شهر تهران
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بخش هفتم  :در حوزه ورزشی
برگزاری ایستگاه های پارکی و تندرستی ورزش -برگزاری فعالیت های رقابتی با انجام مسابقات ورزشی محله ای ،ناحیه ای  ،منطقه ای
و فرامنطقه ای -برگزاری فعالیت های رقابتی و ارائه خدمات ورزشی ویژه کارکنان و خانواده هایشان و غیره ......
بخش هشتم  :در حوزه دینی

مشارکت و همکاری با مساجد ،حوزه های علمیه ،حسینیه جهت برگزاری مراسمات جشن ها و سوگواری -برگزاری کالس های
آموزشی_ برگزاری همایش های مختلف با علما ،روحانیون مدیران و طالب -امور مربوط به ستاد اقامه نماز -تجهیز اماکن دینی و
مذهبی-و غیره.....
بخش نهم  :در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

برگزاری مسابقات ،جشنواره ها و همایش های محله ای در حوزه فناوری اطالعات

سرای محالت
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هدف از راهاندازی سرای محله مشارکت شهروندان در امور
مربوط بهخودشان و در نهایت واگذاری تصمیمگیریهای محله

اعضای شورایاری

بهخود آنهاست.این نکته از اهداف اصلی شروع به کار سراهای
محله است که در الیحه مربوط نیز به آن اشاره شده است .این

شهردار محله

سراها توسط هیأتهای مدیرهای اداره خواهند شد .وظیفه آنها نیز
برنامهریزی ،تصمیمگیری و نظارت بر امور محله در

چارچوبهای سیاستهای اجرایی شهرداری است.

مسئوالن کارگروههای
تخصصی
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نحوه واگذاری
شهرداری تهران پس از شاخت و تجهیز کامل سرای محالت در قالب عقد قرارداد به مدیریت محله واگذار نماید .باید  3شرط (  -1محله ای
بودن  -2کارکرد محله ای داشتن  -3اعالم آمادگی توسط شهرداری برای واگذاری) را داشته باشد.
شرح وظایف و فعالیت های آنها

-1افزایش مشارکت مردمی در اداره شهر از طریق به کارگیری توانمندی ها و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات
محالت
-2ایجاد یک رکن اجرایی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری
-3افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محالت
-4تطابق هر چه بیشتر تصمیمات،برنامه ها و فعایت های شهرداری با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم،
-5تالش در جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای
-6افزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی،اجتماعی و رفاهی
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حیطه اختیارات













مدیریت و مسئولیت اجرایی سرای محله و سایر زیرساختهای محلی در اختیار مدیریتمحله
اجرای مصوبات هیئتامناء و پاسخگویی به آنها در حدود اختیارات و وظایف هیئت امناء؛
مدیریت و مسئولیت امور مالی مدیریتمحله از قبیل :تأمین منابع ،پرداخت هزینهها ،عقد قراردادها ،تهیه و ارائه گزارشهای مالی ،امور
مالیاتی ،امور بیمه ،حسابداری و حسابرسی داخلی و ثبت و نگهداری اموال سرا و پاسخگویی در این خصوص؛
انتخاب و انتصاب مسئولین و کارکنان سرای محله و نظارت بر عملکرد آنها برابر آییننامههای ابالغی و مطابق با شرایط احراز؛
شرکت در جلسات هیئتامناء و سایر نهادها و سازمانهای محلهای بنا به ضرورت؛
تالش در جهت تحقق اهداف ،رویکردها و برنامههای شهرداری تهران در مقیاس محلهای؛
نیازسنجی ،شناسایی و فعال سازی ظرفیتهای اجتماعی – فرهنگی محله؛
تهیه برنامههای ساالنه با همکاری ارکان مدیریتمحله ،در قالب اهداف و رویکردهای مدیریت شهری و ارائه به هیئتامنا جهت تصویب ،با
در نظر گرفتن میزان منابع؛
تهیه گزارش عملکرد دورهای ،انجام مکاتبات و پاسخگویی و ارائه اسناد و مدارک به مراجع نظارتی تعیین شده؛
جذب مشارکتهای مردمی و گسترش فعالیتهای واگذار شده در سطح محله با تأکید بر ظرفیت خانهها ،کانونها تشکلها و سازمانهای
مردم نهاد؛
تعامل مؤثر با سازمانها و نهادهای محلهای بهویژه مساجد ،به منظور جلب همکاری و مشارکت آنها در جهت تحقق اهداف مدیریت محله.
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نحوه تشکیل کالس ها در دو صورت تشکیل میگردد:
 سرفصل و موضوعات کالس های از طریق ادارات معاونت اجتماعی ابالغ میگردد
 بر اساس نیازسنجی محله و تقاضاهای موجود که با پارامترهایی مثل سطح درآمد و استقبال مردم و درچهارچوب اهدداف خانده هدای سدرا مدی
باشد.
قیمت کالس ها در سرای محالت بین  20تا  40درصدکمتر از کالس های آزاد موجود در سطح محله است.
کیفیت کالس ها در سرای محالت با توجه به انتخاب اساتید مجرب با تحصیالت مرتبط که سابقه کافی در زمینه تدریس رشته های ارائه شده داده
اند در سطح مطلوبی است  .همچنین با ارائه پرسشنامه کیفی به هنرجویان دوره های برگزار شده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کسب درامد آنها چه دستورالعملی دارد ؟زیر نظر شهرداری است یا فقط در اختیار خود مدیر سرا میباشد ؟
پول واریزی به حساب مدیریت محله با توجه به مصوبه قانون برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران ،ساالنه به نسبت شاخص پایه  10%افزایش و
بهعنوان کمک حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به مدیریت محله تلقی شده ،از طریق دبیرخانه ستاد راهبری و بر اساس ارزیابی و
رتبهبندی و شاخصهایی مانند حجم برنامه سراهای محالت ،تعامل با سایر نهادهای محلهای ،ارائه گزارشهای شفاف مالی و میزان توفیق در
جذب کمکها و ظرفیتهای مردمی هر سه ماه یکبار واریز میشود.
تأمین منابع مالی الزم برای اداره سراهای محالت برای انجام برنامهها و فعالیتهای واگذار شده از سه طریق:
 -1کمک شهرداری،
 -2درآمدهای ناشی از ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی و
 -3کمکهای مردمی ،هبه و نظائر آن صورت خواهد گرفت.
در خصوص پرداخت حقوق پیمانکاران و کارگران سرای محالت بر چه اساس میباشد ؟ قرارداد های آنها بر چه اساس
است ؟ معاونت اجتماعی نظارت دارد ؟
حقوق پرسنل از محل درآمدهای داخلی سراها پرداخت میشود و قرارداد ها به صورت مشارکتی میباشد و معاونت اجتماعی بر تمامی موارد نظارت
و اشراف دارد .
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خانه های سالمت چه خدماتی ارائه میدهد ؟
برگزاری دوره های آموزشی با چهار محور  :سالمت جسم  ،سالمت روان  ،سالمت اجتماعی و سالمت معنوی
برگزاری مشاوره های سالمت  :مشاوره های روانشناسی  ،تغذیه  ،مشاوره های پزشکی  ،تست قند و فشار خون
تشکیل و ارتقاء شبکه های اجتماعی  10 :کانون سالمت محور ( پزشکان  ،سالمندان  ،مادر و کودک  ،دیابت  ،چاقی  ،پیشگیری از استعمال
دخانیات ،معلوالن ،جوانان،اهدا خون )
برگزاری برنامه های مشارکتی سالمت محور :در مساجد  ،مدارس  ،مراکز بهداشتی  ،درمانی و ...
تعامل با انجیوهای و سازمان های تخصصی سالمت برون سازمانی و درون سازمانی  :با هدف بهره مندی از تخصص و پتانسیل های مراکز فعال
در موضوع سالمت
تشکیل شورای های سالمت  :تشکیل ماهانه شورای سالمت به منظور رفع مشکالت محله
فعالیت شبکه سالمتیاران  :به هدف استفاده از نیروهای تخصصی محله جهت ارائه خدمات سالمت در مقایس یک به یک
اجرای برنامه های مناسبتی  :برگزاری  30برنامه مناسبتی به صورت هفته ملی و جهانی به منظور حساس سازی عمومی
اجرای مداخالت سنجش عدالت به منظور رفع نابرابریها :دو مداخله از  41شاخص در هر محله در حال انجام می باشد

 در خصوص خانه های سالمت شهروندان و ناظرین در چه مواردی میتوانند نظارت کنند و پیام ثبت کنند ؟
عدم رعایت تعرفه های ارائه خدمات سالمت
عدم رعایت اخالق کاری و قصور در وظیفه از سوی مسئولین خانه های سالمت
عدم تسلط مدرس و مشاوران در برگزاری و اجرای برنامه ها
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متولی رسیدگی به تخلفات سرای محالت
بازرس محله در صورت رویت تخلفات و انحرافات احتمالی مدیریت محله به هیئتامناء ،ستاد هماهنگی شورایاریها و سایر مراجع
ذیصالح مدیریت شهری گزارش میدهد  .و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی با تشکیل شورای مشورتی با توجه به موضوع تخلف نسبت
به حل و بررسی مشکل اقدام می نمایند.

معاونت اجتماعی در خصوص چه مواردی حق دخالت دارد ؟
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در سرای محالت نقش نظارتی داشته و از ابتدای تعیین مدیر محله و نحوه مدیریت سرا و اجرایی شدن
فعالیت های سرا محله منطبق بر ضوابط و آیین نامه های ابالغی نظارت دارد .

چه مواردی مربوط به خود مدیریت سرا می باشد و شهرداری حق دخالتی ندارد ؟
مسئولیت کلیه امور جاری  ،اداری و اجرایی سرای محله و همچنین فضا و اماکن واگذار شده به عهده مدیر محله بوده و در این زمینه
پاسخگوی مراجع خواهد بود .هیأت امناء در امور روزمره و اجرایی مدیریت محله  ،عزل و نصب کارکنان یا مواردی مانند آن دخالتی

نخواهند داشت .
مدیر محله میتواند برای اداره واحد ها  ،اماکن و فضاهای تحت پوشش خود اقدام به انتخاب هیأت مدیره افتخاری با لحاظ شرایط این
تبصره نماید.

14

مالک های انتخاب مدیر محالت










اعتقاد و التزام عملی به مبانی اسالم و انقالب اسالمی
سکونت در محله در زمان انتخاب ،حداقل به مدت  2سال
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
داشتن حداقل  2سال تجربه اجرایی در حوزه های اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،تربیتی
داشتن حداقل  25سال سن در زمان انتخاب
داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان
نداشتن هیچ گونه هیچ گونه خویشاوندی در جه  1با اعضای انتخابی و انتصابی هیئت امناء و مدیران ارشد شهرداری ناحیه و منطقه مربوطه
داشتن حسن شهرت و ارتباط با نهادهای دینی ،انقالبی ،فرهنگی و مساجد و نداشتن سود پیشینه کیفری ( بنا به تایید مراجع زیربط )
عدم اشتغال در سازمان ها ی دولتی ،عمومی و خصوصی در هنگام تصدی سمت مدیر محله

پیشنهاد  2نفر واجد شرایط مندرج در ماده  10از بین داوطلبین مدیر محله از طریق تعامل با نهادهای محلی به هیئتامناء جهت انتخاب مدیر محله
توسط شهردار ناحیه؛
صدور حکم مدیر محله توسط دبیر هیئتامناء.
* تبصره : 1بررسی مدارک و تأیید صالحیت داوطلبین ،مطابق شرایط مندرج در ماده  10از طریق انجام مصاحبه و آزمون تخصصی،
توسط دبیرخانه ستاد راهبری منطقه انجام میپذیرد.
* تبصره: 2سایر جزئیات مربوط به معرفی و انتخاب مدیر محله به موجب شیوهنامهای خواهد بود که توسط ستاد راهبری مرکزی تهیه و
ابالغ خواهد شد.

مهمترین موضوعات گالیه مندی شهروندان در موضوعات سرای محالت و خانه های سالمت
به ترتیب فراوانی
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 تجهیزات فنی و تاسیسات خانه سالمت

 مهد کودک وخانه اسباب بازی سرای محله

 مددکاری و مشاوره خانه سالمت

 نظافت سرای محله

 اطالع رسانی و تبلیغات خانه سالمت

 هزینه کالسها سرای محله

 تجهیزات و امکانات بهداشتی خانه سالمت

 ساعت کاری سرای محله

 پاسخگویی تلفن خانه سالمت
 نظافت خانه سالمت

 تاسیسات و خدمات سرای محله

 ثبت نام سرای محله
 اهدای جوایز و هدایا سرای محله
 کیفیت آموزش سرای محله
 نمازخانه سرای محله

 کادر آموزشی سرای محله

 برگزاری مسابقات سرای محله

 کالسهای برگزار شده در سرای محله

 پاسخگویی تلفن سرای محله

ورزشگاه و فعالیت های ورزشی
16

چه تعداد ورزشگاه در اختیار منطقه است و نحوه نظارت بر عملکرد آنها بر چه اساس است ؟
مجموعه های ورزشی تحت پوشش  ،زمین های چمن مصنوعی و فضاهای ورزشی موجود در سراهای محالت و منطقه بصورت نظام مند و طبق
تعرفه های مصوب ابالغی با نظارت مستقیم اداره ورزش در اختیار منطقه و مدیران محترم محالت می باشد.تربیت بدنی منطقه به صورت هفتگی
و ماهانه از مجموعه ها بازدید به عمل آورده و مدیران داخلی مجموعه ها گزارشی از عملکرد مجموعه به صورتی کتبی به این اداره ماهانه ارائه
می کنند.

یا سازمان ورزش بر نرخ کالس ها  ،کیفیت کالس ها و انتخاب اساتید نظارت دارد ؟
مدیریت و بهره برداری مجموعه های ورزشی سازمان ورزش که در سطح منطقه می باشد بر عهده سازمان مذکور می باشد و ابالغ تعرفه ها و
نظارت بر کالس و انتصاب مدیران و مربیان و پرسنل برعهده سازمان ورزش می باشد.
در خصوص ورزشگاه ها شهروندان و ناظرین در چه مواردی میتوانند نظارت کنند و پیام ثبت کنند ؟
شهروندان می توانند بر هزینه کالس ها ،نظافت مجموعه ،حضور و عدم حضور مربیان و رفتارایشان نظارت نمایند.ناظرین عالوه بر موارد فوق بر
حضور یا عدم حضور مدیر مجموعه،پرسنل ،مربیان برخورد با ارباب رجوع ،تجهیزات ایمنی ،تجهیزات کمک آموزشی نظارت دارند.

مهمترین موضوعات گالیه مندی شهروندان در موضوعات ورزشگاه و مجموعه های ورزشی به ترتیب فراوانی
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 تاسیسات و خدمات ورزشگاه
 اخذ وجه غیر مصوب ورزشگاه
 امور مدیریتی ورزشگاه
 تجهیزات ورزشی ورزشگاه(دستگاه کارت خوان-وسایل ورزشی...
 نظافت ورزشگاه
 ساعت کاری ورزشگاه
 کادر آموزشی ورزشگاه
 اطالع رسانی و تبلیغات ورزشگاه
 مزاحمت برای اهالی ورزشگاه
 کیفیت آموزش ورزشگاه
 کارتهای ورزشی شهروندی
 سانس مربوط به کارت منزلت در ورزشگاهها
 پاسخگویی تلفن ورزشگاه
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بیلبرد های فرهنگی که در مناطق وجود دارد محتوای آنها بر چه اساس است ؟ از چه منبعی
جهت درج مطالب استفاده میشود ؟
محتوای بیلبردهای موجود در مناطق در مرحله اول شامل برنامه های در حال اجرای منطقه می باشد که از آن جمله به عنوان مثال می توان به
تبلیغات برنامه های مختلف فرهنگی ،بزرگداشت مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی ،هفته ی کتاب ،اجرای جشنواره ها و...اشاره نمود .شایان ذکر
است در مناسبت های مختلف محتوای بیلبردها تغییر می کند.
محتوای آنها بر اساس نوع برنامه ها ،مکان  ،زمان و مخاطب می باشد.
در خصوص منابع نیز این حوزه از منابع موجود استخراج می نماید.
•

اولویت اول استخراج از دستورالعمل های ابالغی

•

اولویت دوم طرح های ارسالی

مهمترین موضوعات گالیه مندی شهروندان در موضوعات امور اجتماعی فرهنگی به ترتیب فراوانی
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جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها
پخش اذان در مراکز مربوط به شهرداری
تبلیغات و اطالع رسانی محتوایی اجتماعی
بزرگرای جشن فرهنگی
بیلبوردهای تبلیغاتی امور اجتماعی
نمازخانه احداث شده در حوزه های مربوط به شهرداری
شهریاران جوان
تلویزیون شهری مربوط به اجتماعی
گشت ها و پایگاه های شناسایی کودکان فراری

 مقاالت ،متون و تصاویر

