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 معاونت فرهنگی اجتماعی 

 محلهاجتماعی  اساسنامه شوراهای

 

 مقدمه-7

و در ردیف اطاعت از امر خدا قرار داده است تا بدین ترتیب  خداوند متعال در  قرآن کریم شورا را مبنای سلوک و رفتار متقابل مردم می داند 

مردم در فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم  که از دیدگاه صاحبنظران مدیریت شهری مناسب است . راه خود محوری بر روی افراد بسته شود

باشند و اولین گام برای همکاری نگاه محله ای  م و شریک یکه به نوعی به طور مستقیم در کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار است سهسازی ها 

تقویت  .که امروزه در اداره شهرها با رویکرد مدیریت محله محور به منظور تقویت روابط و مناسبت های اجتماعی ضروری به نظر می رسد

ر تعیین مردم د ت، جلب مشارکتوزیع عادالنه امکانات و فرصت ها  ،محله می تواند به ساکنان آن در دسترسی آسانتر به خدمات شهری

نماید که به همین منظور محله محوری در  ی و اجتماعی محله کمک قابل توجهیمحلی و ارتقاء جایگاه فرهنگ الویت ها و نیاز سنجی های

 ی فعال،زه فرهنگی و اجتماعی مردممی در حومهمتر می شود که در سند چشم انداز نظام جمهوری اسالسیاستگذاری شهرها روز به روز 

،ایثارگر، رضایتمند، برخورداری از وجدان کاری، روحیه همکاری، متعهد به انقالب و نظام اسالمی مفتخر به ایرانی بودن تایید مسئولیت پذیر 

لذا با در نظر گرفتن این موضوع  می توان اهمیت حضور شهروندان و مشارکت آنان در قالب شورای محله را بیش از هر چیز به دو   .شده است

 .شکل مهم و اساسی بیان داشت 

 ای ه(شناسایی بهتر مسائل بومی و محل1

 فرهنگی و اجتماعیو بهره بردن از پتانسیل های مردم در راستای بهبود شرایط (جلب مشارکت شهروندان 2

ه شهری و محله ای بازسازی هویت و میراث های شهری و فرهنگ محله ها ابزار قدرتمندی برای کنترل توسعفرهنگ شهرها و به تبع آن 

 هدایت کننده ساخت و ساز معماری شهری و محله ای تلقی می شود.

از نزدیک به طور مسالمت آمیزی مسائل اجتماعی محله مانند جرم، خشونت، آسیب ها و ناهنجاری های  فرهنگ های محله ای می توانند

همواره تدوین و اجرای برنامه هایی در قالب محالت  واجتماعی را کاهش داده و رضایت خاطر و امنیت شهروندان را فراهم آورند .از این ر

مه ها که بزرگترین آن برای واگذاری مدیریت برنامه های مربوطه به شهروندان به خود ایشان در مفید و موثر بود است که از مهمترین این برنا

شهر کرمان محسوب  و تشکیل ) شورای اجتماعی محالت( که با رویکرد محله محور و در راستای افزایش مشارکت مردمی در مدیریت 

 .ه وجود می آیدب ایرانی در محالت -شهری و نیز ترویج فرهنگ و هویت اسالمی 

 اهداف:-2
 ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی راستاو اجرا در  جلب و مشارکت مردم در فرایند سیاستگذاری-

 با استفاده از خرد جمعی و استفاده از ظرفیت های موجود در محل  کاهش، کنترل و حل مشکالت مردم در محله-

 های فرهنگ در مدیریت فرهنگی و اجتماعی  محالتتقویت مساجد و فرهنگسرا ها و خانه حفظ محوریت و -

 (اهالی محل)این حوزه  راستایشورای اسالمی شهرو اطالع رسانی مناسب درشهرداری، م وظایف انجاحسن کمک به -

 نهادینه سازی نظارت های همگانی-

 و مردم محله ساکن در محالت از طریق خیرین محلی سرمایه گذاریجلب هدایت -

 و زمینه سازی تعامل شهروندان  با مدیریت شهریجلب مشارکت عمومی -

 تخصصی با موضوعات سالتشکیل کارگروه -

 تقویت فعالیت های جمعی-

 شناسایی نیازها، ظرفیت ها و تاکید بر حفظ هویت و بافت فرهنگی اجتماعی محالت و سکونت های مختلف کرمان-

 سازمان های اجرایی در مقیاس محله ایجاد همبستگی و هم سویی با تشکل ها و-
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 معاونت فرهنگی اجتماعی 

  محلهاجتماعی  اساسنامه شوراهای

 

 كليات -فصل اول-9

قانون تشکیالت وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  مورخ  1و  5بند  11ماده ر جهت تحقق و اجرای د –1 ماده

امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی ارایه طرح و پیشنهادات در در  کرمانی رکت هر چه بیشتر شهروندانتقویت مشاو   22/2/1215

شورای اجتماعی بدون افزایش نیروی انسانی و استفاده از پتانسیل نیروی انسانی موجود، ، روندان زندگی شهسطح کیفی  آنان در ارتقاء 

 گردد. تشکیل می کرمان شهرداریمعاونت فرهنگی اجتماعی وابسته به  کرمانشهر  محالت

، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان شورای اجتماعی محالت –2 ماده 

و هیچ د. معاونت اجتماعی تائید می شوبه جز برخی کمک هزینه های جزیی پیشنهادی و نظارتی که از سوی دفتر مرکزی مستقر در باشد. می

 گونه وابستگی مالی و حقوقی برای شهرداری ایجاد نمی کند.

 فعالیت خواهد نمود. کرمانسطح شهر  های حلدر م شورای اجتماعی محالت –2 ماده 

 باشد.شورای اجتماعی محالت تواند عضو یک  : هر فرد فقط می1 تبصره

از این رو  داوطلبانه بوده و هیچ گونه تعهد مالی و حقوقی برای شهرداری ایجاد نمی کند و  خودگردان و,شورای اجتماعی محالت –۴ ماده 

 .باید از هر حیث توسط خود اهالی اداره شود می

 افتخاری و داوطلبانه است. شوراهای اجتماعی محله: عضویت افراد در 2 تبصره

 .حوزه شهر کرمان می باشد  : محدوده فعالیت و کاربرد این اساسنامه5ماده 

 تعاریف:-4
کلیه شوراهای اجتماعی  برای یک دوره معین از افراد واجد الشرایط حقیقی و حقوقی تشکیل که مسئولیت سیاستگذاری شورای راهبردی: 

 .را بر عهده داردمحالت 

فرهنگی اجتماعی شهرداری است که وظیفه یریت اجتماعی گردشگری معاونت د:زبر مجموعه م اجتماعی محالت شوراهایمركزی  دفتر

را بر  به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر شهرداری در امور مشارکت و همکاری شهروندان راهبری و نظارت بر شورا های اجتماعی محالت

  عهده دارد.

حقیقی و حقوقی به عنوان رابطین اقشار نفر از اشخاص  15شورایی است مشورتی و نظارتی که با عضویت حداقل  شورای اجتماعی محالت :

 ورت افتخاری و داوطلبانه فعالیت می کندچهارچوب قوانین در زمان معین به صدر  مختلف  تشکیل و اعضای آن

به عنوان ناظر بر عملکرد شورا  عضو شورا اجتماعی محله منتخب مام جماعتا اساسنامه شورای اجتماعی محالت،: بر اساس ناظر شورا

 .می گرددمعرفی 

 .استه شورای اجتماعی محلمرکزی نماینده دفتر دبير شورا: 

به تشکل های مردمی محلی که دارای شناسنامه فعالیت و مجوز  از مراجع ذی صالح قانونی گفته می شود مانند سازمان های  تشکل مردمی:

 مردم نهاد، گروههای ورزشی، گروه های محیط زیست و..

با راهبری جوان محله در قالب موضوعات  متخصص محالت جوانان آگاه صورت داوطلبانه و با حضور شهروندان، به :كارگروه تخصصی مردمی

شناسایی مسایل و وضعیت محله،بررسی و ارایه راهکار در ت عی محالاتخصصی تشکیل و فعالیت خود را به عنوان رکن مشورتی شورای اجتم

 ام می دهد.تخصصی و کمک به اجرای برنامه های محالت انج
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 معاونت فرهنگی اجتماعی 

  محلهی اجتماعی هااساسنامه شورا

 

 :و اركانساختار  -5

کمیسیون  نفر از اعضای1، هنری ، بانوان، یفرهنگهای نفر از اعضای کمیسیون  1شهردار )ریس شورای راهبردی(،  شورای راهبری : : 6ده ام

نفر از معاونین شهردار مرتبط با شورای اجتماعی )معاون خدمات شهری، 2اجتماعی شهردار،ون فرهنگی ا، مع اجتماعی، ورزش و جوانان

  نفر حوزوی( 1نفر دانشگاهی، 1نفر صاحب نظر )  2معاون اجتماعی دادگستری و 2،چار گانه ، شهرداران مناطق معاون فنی عمرانی(

به پیشنهاد مدیر کلیات و تعریف مندرج در اساسنامه  1مطابق  با ماده مسئول دفتر  اجتماعی محالت : شوراهایمركزی  دفتر : 1ماده 

 اجتماعی انتخاب می گردد. با حکم معاون فرهنگیاجتماعی گردشگری معاونت و 

 سمن ها و تشکلمنتخب نماینده - 2مدیر مدرسه منتخب -2مسجد محلمنتخب امام جماعت -1 اعضای شورای اجتماعی محله :: 8ماده 

-8کسبه محل منتخب نماینده -1جوانان محل منتخب  ده نماین-6 منتخب سالمنداننماینده -5بانوان محل  منتخب نماینده-۴های مردمی 

 -1۴نماینده شاغلین دولت  -12رابط کانون مساجد -12 منطقه شهردارینماینده -11رابط بسیج -11رابط کالنتری -9رابط پایگاه بهداشت 

  ه هاشورای اجتماعی محلنماینده دفتر  -15 نخبگان و اساتید دانشگاهیمنتخب  نماینده 

در ، فعلی  ان محله هاشهردارو تجارب ارزنده  سابقهاساسنامه و با توجه به : در دوره اول به دلیل وقفه چندین ساله در بروز رسانی 2تبصره 

اجتماعی عضو شورای مشارکت های مردمی سابق هستند همیاری و دفتر سوی از  صادره  حکمدارای که  له هادوره اول همه شهرداران مح

 خواهند بود و این تبصره برای دوره های آتی حذف خواهد شد. مربوطه محل

 وظایف : -6

 شورای راهبردی :وظایف : 9ماده 

 کلی نظارت استگذاری،یس برنامه ریزی،-1

 یین نامه ها، و دستورالعمل هاآ بررسی و تصویب طرح ها،-2

 به صورت سالیانه شهر اسالمی شورای محالت برای ارسالدبیرخانه شورای اجتماعی گزارش فعالیت بررسی -2

 تشکیل جلسه حداقل سالی یک بار برای تعیین سیاستگذاری و ابالغ اهداف میان مدت به پیشنهاد معاون فرهنگی اجتماعی.-۴

 : له هااجتماعی مح دفتر مركزی شوراهایوظایف : 11ماده 

 بق با اساسنامه مصوب شورای اسالمی شهر کرمانانجام امور مربوط به راه اندازی شورای اجتماعی محالت مطا-1

 موضوع اساسنامهایجاد زمینه ارتباط و انعکاس مشکالت، خواسته ها، نیازها مغفول و مطالبات اهالی محل به ارگان ها و سازمانهای مرتبط با -2

 اجرای مصوبات ساالنه شورای راهبردیارائه گزارش به شهردار و -2

 ، دستورالعمل ها، ابالغیه ها و ..یضوابط مال نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها،-۴

 ین نامه های ابالغیوانمند سازی در محالت برابر با آئدورهای آموزشی و تبرنامه ریزی و اجرای برگزاری -5

 ۴و بند   1تعیین دبیر شورای اجتماعی محله طبق تعریف دبیر در فصل -6

 مصوبات و جلسات مشخصات ،پرونده های پرسنلی اعضا، تشکیل بانک اطالعات،-1

 نظارت بر تشکیل کارگروه ها در شورای اجتماعی محالت-8

 برنامه ریزی و اقدام مناسب در جهت تسهیل اجرای مصوبات-9
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بررسی مصوبات شورای اجتماعی محله جهت تطبیق آن با سایر ضوابط و قوانین الزم که پس از تائید دبیرخانه شورای اجتماعی محالت -11

مرکزی ماید مگر با استعالم از دفتر مصوبات اقدام ناجرایی می شود و هیچ یک از مسئولین امر نمی تواند نسبت به حذف، افزایش و یا کاهش 

 اجتماعی محالت شوراهای

 وظایف ناظر شورای اجتماعی محالت:: 11ماده 

 نظارت بر مصوبات و عملکرد شورای اجتماعی محله-1

 حضور در کمیته رفع اختالف احتمالی بین شورای اجتماعی محله-2

 ذیصالح تدوین گزارشهای نظارتی حسب درخواست مراجع-2

 (رئيس شورا شهردار محله ) وظایف:  12ماده 

 ی محلهمسئول مستقیم کلیه امور مربوطه به شورا-1

 محله مدیریت جلسه،برگزاری نظم و اثر بخشی جلسات با همکاری دبیر شورا-2

 محله محله و بهره بردن از انها در مصوبات و جلسات در راستای کیفیت کار ی توانمندی هاشناسایی ظرفیت ها و -2

 محله ارائه ی اطالعات،امارها و گزارش های دیگر بخش ها به شورای اجتماعی -۴

 ی محلهئه طرح یا همکاری با سایر دستگهاها در محله و در راستای وظایف شورااانجام مکاتبات الزم در خصوص ار-5

 ناسایی مشکالت محله و طرح در جلسه شورای محله پیگیری و ش-6

 در زمینه های مختلف و عدم درخواست هر گونه تعهد مالی از سوی شهرداری تفاهم نامه با شهرداری برای انجام امور مشارکتیبستن -1

 :ی محله )نماینده دفتر مركزی شوراهای اجتماعی محله(وظایف دبير شورا: 12ماده 

 تنظیم صورتجلسات-1

 محله هااجتماعی  مرکزی شوراهای دفتره شورای محله و ارائه گزارش بمستند سازی صورت جلسات و مصوبات -2

 برگزاری انتخابات ویژه اعضا انتخابی از کارگروه ها و تشکل های محلی-2

 تشکیل بانک اطالعاتی از مصوبات ، جلسات -۴

 ه اعضای شورایکلپیگیری دریافت کارت عضویت برای -5

 ها محلهاجتماعی  مرکزی شوراهای دفتریک روز قبل به حداقل اطالع رسانی جلسات شورای اجتماعی -6

 برگزاری نشست ها،برنامه های فرهنگی آموزشی ویژه اعضا-1

 ها محلهاجتماعی  مرکزی شوراهای دفترطالع رسانی عملکرد شورا ها و امتیاز دهی شورا به ا-8

 :همحل شورای اجتماعی وظایف: 1۴ماده 

های  شناسایی مشکالت, ارائه طرح و پیشنهاد و تالش در جهت ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیطی با اهداف مبارزه با آلودگی  -1

 جویی انرژی در اماکن های صوتی و صرفه خاک, آب, آلودگی

 سازی حمل و نقل هدف بهینهشناسایی مشکالت و ارائه طرح و پیشنهاد برای بهبود وضعیت سفرهای درون شهری با   -2

  ها ها و یادمانهای شهری و پیشنهاد نامگذاری معابر, میادین, خیابانها و کوچه تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه ایجاد نشانه -2

 ...و شیارائه طرح و پیشنهاد در جهت فراهم آوردن امکانات, گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراکز تفریحی, ورز -۴

 خیز های جرم های اجتماعی و زمینه برای برقراری آرامش و امنیت شهری و مبارزه با آسیب شورای اسالمی شهرداری و همکاری با   -5

 سازی همگانی برای معرفی و آموزش حقوق و وظایف شهروندی و مشارکتهای مردمی و آگاه شورای اسالمی شهرشهرداری و همکاری با  -6

 توسط ساکنین محله فضای زیست شهری و بازسازی  و پیشنهاد برای خودگردانی اماکن عمومی, بهینه سازیارائه طرح   -1

            

 
 

 معاونت فرهنگی اجتماعی 

  محله ی اجتماعیهااساسنامه شورا
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 فضاهای عمومی از قبیل فضاهای ورزشی و... ستفاده بهترو ا همکاری در ایجاد و گسترش فضای سبز و اداره خودگردان بوستانهای شهری -8

 توسط ساکنین محله

 بررسی و شناخت کمبودها, نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و عمرانی محله -9

 های مختلف زندگی شهری تهیه طرح و پیشنهاد در زمینه  -11

 و ساماندهی حمل و نقل شهری در جهت کنترل قیمتها و نرخ کرایه درون شهری شورای اسالمی شهر شهرداری و ارائه پیشنهاد به -11
 

و همکاری با  و همکاری با شورا جهت مقابله و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه ساکنین محل به ت آموزش ارائه طرحها و پیشنهادات جه  -12

 استان ستاد بحران

  ذیربط  اماکن مذهبی و فرهنگی بنا به درخواست دستگاههای همکاری و همیاری در اداره  -12

 مناسبت ها برنامه ها و فرآیندهای ملی و مذهبی از طریق همکاری و همراهی با مراجع ذیصالح مشارکت در برگزاری  -1۴

با هماهنگی  الذکر اعم از ارائه طرحها و همکاریهایی که نیاز به تعامل با دستگاههای اجرایی دارد از طریق کلیه وظایف مربوطه فوق :۴تبصره 

 انجام خواهد شد. شورای اجتماعیدفتر 

 صرفاً جنبه شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری دارد. ای محلهشورماهیت وظایف : 5ره تبص

انه با حضور متخصصین به منظور حسن انجام وظایف و امور محوله اقدام به تشکیل گروههای کاری داوطلبدر صورت لزوم  ه محلشورای  -15

 .خواهند نمود

 همکاری و ایجاد تعامل بین دستگاههای مرتبط با وظایف شورای اجتماعی محالت-16

مرکزی  دفترو اصالحات آن توسط ی شورای محله ساختار سازمان بات، طرح تفضیلی وهای اجرایی، انضباطی و انتخا آئین نامه : 15ماده 

 االجرا است. الزمتهیه و پس از تصویب  اجتماعی محالت  شوراهای

 ، اعتبارات، مسئوليت شوراب اعضای شرایط عضویت و نحوه انتخا –فصل دوم 

 محله: یشورا در عضویت كاندیداهای كلی شرایط : 16 ماده 

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت    -1

 فقیه والیت اصل و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به  وفاداری و تعهد    -2

 نام ثبت روز در تمام سال65 حداکثر و  21 سن حداقل داشتن    -2

 دیپلم تحصیلی مدرک حداقل داشتن    -۴

 برای افراد حقیقی  محل در سکونت سابقه سال 1 حداقل داشتن    -5

 صالح ذی مراجع تایید به موثر کیفری محکومیت سابقه نداشتن    -6

 محالت اجتماعی شورای از عضویت سلب سابقه نداشتن    -1

 محل در شهرت حسن داشتن    -8

 باشد. اساسی قانون به ملتزم باید شده شناخته دینی های اقلیت-9

 در نمایند نام ثبت داوطلب عنوان به محله یک از بیش در همزمان توانند نمی محالت اجتماعی شورای رد عضویت داوطلبان از یک هیچ-11

 .شد. خواهند محروم نیز بعد دوره انتخابات در شرکت از و حذف داوطلبان فهرست از آنان نام صورت این غیر
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 تکميل فرم اطالعات و مشخصات-11ماده

 2*۴دو قطعه عکس رنگی-12

 قایان(لی، داشتن کارت پایان خدمت ویژه آکپی از تمامی مدارک)شناسنامه،کارت ملی، مدرک تحصی-12

 :و احراز صالحيت نحوه انتخاب-18ماده 

 .از طریق حراست شهرداری احراز می شود و شهردار محله صالحیت عمومی اعضا-1

 .سال و برای سه دوره متوالی در صورت دارا بودن شرایط قابل تمدید است  2عضویت در شورای اجتماعی محله به مدت -2

اعضای شورای اجتماعی محله در اولین جلسه از بین خود شهردار محله را انتخاب می کنند که خود ریاست شورا محله را به عهده :  6تبصره 

 .دارد

شهردار محله پس از انتخاب توسط صادر و برای از طرف دفتر مرکزی شوراهای اجتماعی محالت کارت عضویت  از اعضا هر یکبرای -2

هیچ گونه تعهد حقوقی و  که ق شهردار منطقه برای صدور حکم به شهردار کل معرفی می گرددراحل قانونی از طریشورای محله و طی م

 استخدامی برای شهرداری ایجاد  نمی کند.

 .شورای اجتماعی محالت موجب لغو عضویت می گردداب سیاسی به عنوان رسمی دفتر گیری سیاسی له یا علیه جریان ها، احزموضع -۴

 .شورای اجتماعی برسد باید به اطالع دفترشورای محله  اعضا عزل، استعفا یا انصراف هر یک از-5

عمل به وظایف و منشور اخالقی کوتاهی کنند شهردار محله موظف  در هر یک از اعضاء که شرایط و تعهدات آیین نامه را رعایت نکنند و-6

 .رای گیری نماید ی محلهمستندات را ارائه و در خصوص ادامه عضویت فرد در شورااست در اولین جلسه 

طی سال در جلسات شورا غیبت کند به خودی خود مستفی شناخته می شود  جلسه ۴ی شورا سه نوبت متوالی یا یک از اعضا چنانچه هر-1

 ید.اجتماعی محالت معرفی نمابر اساس قانون به شورا و دفتر مرکزی شوراهای  در این صورت دبیر موظف است عضو جایگزین را

از طریق دفتر مرکزی شوراهای  اجتماعی محلهشورای شورای محله طبق آیین نامه و نظارت بر مسئولیت اطالع رسانی، ثبت نام و تشکیل -8

 اجتماعی محله ها خواهد بود. 
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 انتخاب اعضا: نحوه-8

 شیوه انتخاب شرایط اختصاصی مسئولیت

امام جماعت مسجد، 

نماینده  مدیر مدرسه،

سازمان های مردم نهاد 

 و خیریه ها 

 سال 2۴حداقل سن -

 متاهل -

 مدرک تحصیلی حداقل دیپلم -

 

آموزشی .مساجد محله و اداری ، اطالع رسانی در مراکز -

 سطح محله

 ثبت نام از عالقمندان برای عضویت-

 نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا 2بررسی صالحیت -

 رای اکثریت انتخاب توسط شورا بر اساس-

نماینده بانوان محله ، 

و  سالمنداننماینده 

 کاسب محله

 سال 2۴حداقل سن  -

 متاهل -

 دیپلممدرک تحصیلی حداقل  -

کاسب محله باید محدوده کسب  -

 وی نیز در محله باشد

اطالع رسانی در مراکز  اداری ،آموزشی .مساجد محله و -

 سطح محله

 ثبت نام از عالقمندان برای عضویت-

 نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا 2صالحیت بررسی -

 انتخاب توسط شورا بر اساس رای اکثریت-

 25سال تمام و حداکثر  18حداقل سن - جوان محله

 سال

 مدرک تحصیلی حداقل دیپلم-

 سکونت حداقل یک سال در محله-

 

اطالع رسانی در مراکز  اداری ،آموزشی .مساجد محله و -

 سطح محله

 عالقمندان برای عضویتثبت نام از -

 نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا 2بررسی صالحیت -

 انتخاب توسط شورا بر اساس رای اکثریت-

 سال  2۴حداقل سن - فرهیخته محله

 مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی-

 سابقه یک سکونت در محله-

در شرایط یکسان الویت با مدرک تحصیلی 

 ه استو سابقه سکونت باالتر در محل

اطالع رسانی در مراکز  اداری ،آموزشی .مساجد محله و -

 سطح محله

 ثبت نام از عالقمندان برای عضویت-

 نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا 2بررسی صالحیت -

 انتخاب توسط شورا بر اساس رای اکثریت-

رابط بهداشت، رابط 

 کالنتری، پایگاه بسیج

به شورای اجتماعی محله با الویت سکونت در محله و منطقه معرفی می رابطین از سوی نهادهای مربوطه 

 شود

 رابط پایگاه بسیج فرمانده پایگاه بسیج محله می باشد

رئیس شورا و شهردار 

 محله

 معرفی می گردد ها محلهاجتماعی  مرکزی شوراهای دفترتوسط شورای اجتماعی محله انتخاب و به 

 می باشد. ها محله شورای اجتماعی کارشناس دفتر دبیر شورا
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 معاونت فرهنگی اجتماعی 

  محلهی اجتماعی هااساسنامه شورا

 جلسات:: 19ماده

 العاده باید به تصویب اکثر اعضا برسد تعداد جلسات شورای محله حداقل ماهی یک جلسه می باشد و در صورت تشکیل جلسه فوق-1

و کلیه رای گیری ها در این شورا با اکثریت آرا نصف  .نفر از اعضا به رسمیت شناخته می شود 9حداقل با حضور جلسات شورای محله -2

 بعالوه یک قانونی می باشد.

 .مکان جلسه  شورای محله به پیشنهاد اعضا تعیین می گردد-2

 اعتبارات::  21ماده 

اجتماعی محالت که در راستای انجام وظایف و  است، منابع و مصارف شوراهایف تاسیس با عنایت به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی در شر 

ای محترم شهر قابلیت اجرائی دارد و عالوه بر ان خدمات شهرداری می باشد در بودجه ساالنه سازمان پیش بینی و در صورت تصویب شور

 می توانند از موارد ذیل نیز بهره ببرد:

 جلب مشارکت های مردمی-1

 هدایا از سازمانها و نهادهاجلب -2

در انجام  شورای اجتماعی محله صرفا برای فعال شدن ظرفبت ها و فرصت های مردمی در راستای مشارکت : بودجه ساالنه مصوب1بصره ت

 .استوظایف و خدمات شهرداری 

 سازی آموزش و توانمند:21ماده 

نحوی که صالح نگرش و بهبود مهارت های آنان به  از طریق ارتقای دانش،اتوسعه قابلیت های منابع انسانی عبارت است از شناسایی و -1

 گردد. شهرداری و شورای اسالمی شهر باعث افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت تسهیل در دستیابی اهداف

تمام مراحل  ها محلهمی تواند در قالب برنامه توانمند سازی و دانش افزایی اعضای شوراهای اجتماعی  ها محلهشوراهای اجتماعی دفتر-2

اجرا، ارزشیابی و سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی مربوط به  نیاز سنجی برنامه ریزی، طراحی،

که صالحیت فنی و تخصصی آنها مورد تایید مراجع  و پژوهشی دولتی و غیر دولتی آموزش را راسا از طریق موسسات و مراکز آموزشی 

 ذیربط می باشد انجام دهد.

 حل اختالفات:مرجع : 22ماده 

مدیر اجتماعی و ،دبیرخانه  شورای اجتماعی محالت  در صورت اختالف بین اعضای شورای محله، موضوع در کمیته ای با حضور نماینده

 .گردشگری معاونت فرهنگی ،ناظر شورای اجتماعی محله مورد بررسی و تصمیم گیری می شود 

 

 ها محلهی اجتماعی انحالل شورافصل سوم : 

 

دفتر مرکزی شوراهای اجتماعی  یطه وظایف به تشخیص و پیشنهاد در صورت تخلف از حشورای اجتماعی محله و شهردار محله  -22ماده 

 شوند. منحل میشورای راهبردی   و تصویب محالت به معاونت فرهنگی اجتماعی 

 

تبصره و سه فصل مورد تائید و موافقت قرار گرفته و کلیه صفحات آن ممهور به مهر شورای اسالمی  1ماده و22این اساسنامه در  -

 شهر  و الزم الجراست.
 


