
1 
 

 
 
 

 
 

 
 نامه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان  آیین

 
جلسه بیست و هشتم شوراي عالی نامه  تصویب 5بند  استناد بهقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و  41در اجراي ماده 

لی جوانان مورخ در جلسه سی و چهارم شوراي عانامه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان  ، آیین 6/2/1386جوانان مورخ 
 . گردید تصویباصالح و و مفاد آن به شرح زیر  بازنگري 5/9/1390

 
  :اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود. 1
  شوراي عالی جوانان: شورا. 1. 1

  ستاد ملی ساماندهی امور جوانان: ستاد. 1.2
  وانان استانستاد ساماندهی امور ج: ستاد استان. 1.3
  ساماندهی امور جوانان برنامه:  برنامه. 1.4
 نامه این آیین 4هاي موضوع بند  دستگاه: ها دستگاه. 1.5

 اهداف. 2
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در سطح استان  41ماده تمهید مقدمات اجراي  .2.1

 در سطح استان ها هاي دستگاه افزایی فعالیت هم. 2. 2
 در سطح استانبرنامه دقیق نظارت بر اجراي  پیگیري و .2.3

 وظایف. 3
  در قالب تقسیم کار استانی ها هاي دستگاه فعالیت تصویببررسی و  .3.1
 برنامه در سطح استان هاي اجراي میزان تحقق شاخصبررسی  .3.2

 مصوبات ستاد استان  اجرايپیگیري . 3. 3
 ه ستاد ملیگزارش ب ارائهها و  ارزیابی عملکرد دستگاه. 3.4
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 :ي ستاد استانیاعضا. 4
 :اعضاي اصلی

 رییس ستاد  -استاندار  .1
  دبیر ستاد -مدیر کل ورزش و جوانان استان  .2
  رییس سازمان آموزش و پرورش استان .3
  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان .4
  هاي استان روساي دانشگاه .5
  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .6
  س اداره کل دادگستري استانریی .7
  مدیرکل صدا و سیماي استان .8
  مدیرکل تبلیغات اسالمی استان .9
  مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان .10
  فرمانده سازمان بسیج مستضعفین استان .11
  احمر استان مدیر عامل جمعیت هالل .12
  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان .13
  مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان .14
  رییس جهاد دانشگاهی استان .15
  مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري استان .16
 مدیر کل محیط زیست استان  .17
  مدیرکل سازمان بهزیستی استان .18
 تاد و تأیید رییس ستاد استان نظر حوزه و دانشگاه و سه نفر از جوانان منتخب به پیشنهاد دبیر س سه نفر از استادان صاحب .19
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 :اعضاي مدعو   
 مدیرکل جهاد کشاورزي استان .1
  مدیر کل سازمان راه و شهرسازي استان .2
 مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان .3
 استان )ع(مدیر صندوق مهر امام رضا  .4
 
  و وظایف آن دبیرخانه. 5

  :گردد دار می تان مستقر و وظایف ذیل را عهدهدبیرخانه ستاد استان در اداره کل ورزش و جوانان اس
  تمهید مقدمات تشکیل جلسات ستاد استان. 1
  سایر اقدامات مرتبطجلسه، تهیه صورتجلسه و  برگزاري. 2
 ، پیگیري و نظارت بر تحقق آنابالغ مصوبات. 3
 به ستاد  ارائهجهت  تدوین گزارش عملکرد ستاد استان. 4
 مربوطه مطابق دستورالعملبه دبیرخانه ستاد جلسات  ارسال مستندات برگزاري. 6
 

 :برگزاري جلسات. 6
العاده بنا به پیشنهاد دبیر و موافقت رییس برگزار  صورت ماهیانه تشکیل و حسب ضرورت جلسه فوق بهاستانی جلسات ستاد 

  .گردد می
 

 هاي تخصصی  کمیته. 7
امور جوانان اقدام مرتبط با هاي تخصصی موقت یا دائم در موضوعات  نیاز نسبت به تشکیل کمیته حسبتواند  ستاد استان می

  . باشد و برگزاري جلسات آن برعهده دبیرخانه ستاد استان می نماید
 

 . به تصویب رسید 5/9/1390بند در جلسه سی و چهارم شوراي عالی جوانان مورخ  8نامه مشتمل بر  این آیین. 8


