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 »تعالي باسمه«

بنا به  23/12/1383هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ     
سازمان ملی جوانان  10/5/1383س مورخ /7331پیشنهاد شمارة 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 112(ستناد ماده و به ا
 :اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تصویب نمود

نظر به اهمیت و جایگاه جوانان در توسعه، پیشرفت و تعالی کشور 
و ضرورت ساماندهی امور آنان موارد زیر به عنوان راهبردها و 

چه و هماهنگ راهکارها و چگونگی تحقق اجراي سیاست یکپار
 :شود تعیین می) سند پیوست(برنامه ساماندهی امور جوانان 

ها و ساختارهاي مرتبط  انجام مطالعات ملی در حوزه سیاست .1
 با جوانان

شناسایی نیازهاي دختران و پسران جوان با همکاري کلیه  .2
 :هاي اجرایی از طریق  دستگاه

 .آوري مستمر اطالعات جمع )1ـ2
 .ها با مالحظات جنسیتی شاخصتدوین و تعیین  )2ـ2
انجام مطالعات و تحقیقات مستمر و ادواري به منظور  )3ـ2

گذاري  به روز کردن اطالعات درباره نیازهاي جوانان و اولویت
 .آنها

اصالح نگرش و باورها نسبت به نیازهاي دختران و پسران  .3
رسانی و  هاي آموزشی، اطالع جوان از طریق اجراي برنامه

 در سطوح مختلف اجتماعی بویژه مدیران سازي آگاهی
 .رده باالي مرتبط با امور جوانان

هاي دولتی  بررسی و مطالعه ساختار و مأموریت دستگاه .4
 :مرتبط با امور جوانان به منظور

 .سازي وظایف آنان در قبال جوانان بهینه )1ـ4
 .افزایش مشارکت آنان براي بهبود وضعیت جوانان )2ـ4
هاي مسوول با هدف حذف  ظایف دستگاهاصالح شرح و )3ـ4

 .کاري در حوزه جوانان و تقسیم کار ملی موازي
 

 
سازمان ملی جوانان موظف است ظرف سه ماه با  تبصره ـ
 جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامههمکاري 
هاي اجرایی مرتبط با امور جوانان، پیشنهادهاي  و دستگاه

ار ملی براي ساماندهی امور الزم را در خصوص تقسیم ک
 .جوانان تهیه و به شوراي عالی اداري ارسال نماید

 
هاي  ایجاد زمینه به منظور مشارکت حداکثري سازمان .5

 :غیردولتی در ساماندهی امور جوانان از طریق
هاي  شناسایی موانع فعالیت و مشارکت سازمان) 1ـ5

 .غیردولتی در امور جوانان و تالش براي رفع آنها
هاي غیردولتی  کمک به تسهیل فرایند تأسیس سازمان )2ـ5

 .مرتبط با امور جوانان
هاي  ریزي به منظور تعامل سازنده و فعال بین سازمان برنامه .6

 :دولتی و غیردولتی از طریق
هاي دولتی و  شناسایی موانع همکاري سازمان )1ـ6

 .غیردولتی با امور جوانان و تالش براي رفع آنها
ی وظایف غیرحاکمیتی قابل واگذاري امور شناسای )2ـ6

 .هاي غیردولتی و پیگیري تحقق آنها جوانان به سازمان
هاي  سازي براي عضویت نمایندگان سازمان زمینه )3ـ6

غیردولتی مرتبط با امور جوانان در مجامع و شوراهاي 
 .هاي دولتی سازمان

الذکر به عهده سازمان ملی جوانان  اجراي کلیه بندهاي فوق .7
 .خواهد بود

اي  بینی تمهیدات الزم ساختاري، اعتباري و برنامه پیش .8
ریزي کشور در لوایح بودجه  توسط سازمان مدیریت و برنامه

ها و تصمیمات  ساالنه به منظور امکان اجرایی نمودن سیاست
 .اتخاذ شده

 
 



                                                                                                                 
ستاد ملی «به منظور اجراي برنامه ساماندهی امور جوانان  .9

نظر رییس سازمان ملی جوانان و  زیر »ساماندهی امور جوانان
هاي  ها و دستگاه وزارتخانه 1االختیار با عضویت نمایندگان تام
 :زیر تشکیل خواهد شد

 وزارت آموزش و پرورش) 1ـ9
 وزارت کشور) 2ـ9
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) 3ـ9
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) 4ـ9
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 5ـ9
 2وزارت کار و امور اجتماعی) 6ـ9
 3نماینده قوه قضاییه ) 7ـ9
 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) 8ـ9
 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه) 9ـ9
 سازمان تربیت بدنی) 10ـ9
 سازمان تبلیغات اسالمی) 11ـ9
 4یراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريسازمان م) 12ـ9
 سازمان بسیج مستضعفین) 13ـ9
 احمر جمهوري اسالمی ایران جمعیت هالل) 14ـ9
 )ره(کمیته امداد امام خمینی ) 15ـ9

                                                
نان نظر به شوراي عالی جوا هشتممصوبات جلسه بیست و  4ـ بر اساس بند   1

االختیـار   گیري قوي و اجراي مصوبات، مقرر شد نمایندگان تام ضرورت تصمیم
ها در ستاد ملی به سطح معاون دستگاه مرتبط با امور جوانان ارتقا یافته  دستگاه

 .هاي امور جوانان از طریق ایجاد ستاد دستگاهی پیگیري گردد و اجراي برنامه
 هیــأت محتــرم وزیــران  9/12/1385ـــ بــر اســاس مصــوبه جلســه مــورخ  2
به اعضاي ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اضافه » وزارت کار و امور اجتماعی«

 .شد
 هیــأت محتــرم وزیــران 23/5/1384ـــ بــر اســاس مصــوبه جلســه مــورخ  3
 .به اعضاي ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اضافه شد» نماینده قوة قضاییه«

 هیـأت محتـرم وزیــران   26/10/1386ــ بـر اسـاس مصـوبه جلســه مـورخ       4
به اعضـاي سـتاد ملـی    » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري«

 ساماندهی امور جوانان اضافه شد

 بنیاد شهید و امور ایثارگران )16ـ9
 5جهاد دانشگاهی ) 17ـ9
 مرکز امور زنان و خانواده) 18ـ9
  6سازمان حفاظت محیط زیست) 19ـ9
 7سازمان بهزیستی کشور) 9-20
 8حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوري) 21ـ9
 نهاد جوانان مردمهاي  یک نفر از مدیران سازمان) 22ـ9
ها به پیشنهاد  نظر دانشگاه پنج نفر از اساتید صاحب) 23ـ9

 رییس سازمان ملی جوانان
 

جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت  ـ 1تبصره 
ت آن با اکثریت آراي اعضاي حاضر معتبر یافته و تصمیما

 .است
تواند از  رییس ستاد در موارد مقتضی می ـ 2تبصره 

ربط جهت  هاي ذي ها یا دستگاه نمایندگان سایر وزارتخانه
 .حضور در جلسات ستاد دعوت نماید

 
 
 
 
 
 

                                                
ــران 6/12/1385ـــ بــر اســاس مصــوبه جلســۀ مــورخ  5  هیــأت محتــرم وزی
 .به اعضاي ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اضافه شد» جهاد دانشگاهی«

ــران 29/4/1384وبه جلســه مــورخ ـــ بــر اســاس مصــ 6  هیــأت محتــرم وزی
به اعضاي » سازمان حفاظت محیط زیست«و » ) ره(کمیته امداد امام خمینی « 

 .ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اضافه شدند
ــران 16/12/1388ـــ بــر اســاس مصــوبه جلســه مــورخ  7 ــأت محتــرم وزی  هی
ی امور جوانان اضـافه  به اعضاي ستاد ملی سامانده» سازمان بهزیستی کشور« 

 .شد
حوزه مشاوران «هیأت محترم وزیران  18/7/89ـ بر اساس مصوبه جلسه مورخ  8

 .به اعضاي ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اضافه شد» جوان ریاست جمهوري

 
 
 
 
 
 

  
  
    
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 


