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P-__-0-2-02
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 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی مشخصکردن رویه برنامهریزی و اجرای برنامههههای ررهگیهیواجتمهایی مطهاب بها قهااننن و
مقررات ملی ،سبد برنامههای ررهگییواجتمایی شهرداری و خااستهها و الزامهات شههرداری مگطقهه ،درجهه ارتقهای سهط
ررهگیی از وضعن ماجاد به وضعن مطلاب با مطالعه برروی تحاالت و ننازهای ررهگیی ساکگنن مگطقه و کمه

بهه ارهزای

سرانههای ررهگیی درسط شهرداری مگطقه اس .

 -2دامنه کاربرد :
دامگه این ررآیگد کلنه رعالن های ررهگیی و اجتمایی که بهمگظار ارتقای جاییاه شهرداری مگطقه درسط جامعه ویا به-
مگظار ارائه خدمات ررهگییواجتمایی به شهروندان مگطقه انجام میشاد را دربر میگنرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری مگطقه که در این روشاجرایی به اختصار «مگطقه» نامنده میشاند. واحد فرهنگی  :واحد اماراجتمایی و ررهگیی زیرمجمایه شهردار مگطقه ،که در این روشاجرایی بهاختصار «واحدررهگیی» نامنده میشاد.
 -معاونت فرهنگی  :معاون

اماراجتماییوررهگیی شهرداری شنراز که در این روشاجرایی بهاختصار «معاون

ررهگیی» نامنده میشاد.
 سازمان فرهنگی  :سازمان اماراجتمایی و ررهگیی شهرداری شنراز که در این روشاجرایی بهاختصار «سازمانررهگیی» نامنده میشاد.
 واحد روابطعمومی  :واحد روابطیمامی زیرمجمایه شهردار مگطقه ،که در این روشاجرایی بهاختصار «واحد روابطیمامی» نامنده میشاد.
 -مدیریت روابطعمومی  :مدیری

روابطیمامی و اماربننالملل زیرمجمایه حازه شهردار شنراز که در این روش-

اجرایی بهاختصار «مدیری روابطیمامی» نامنده میشاد.
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 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 -مسؤولن

اجرای این روشاجرایی درخصاص ارائه خدمات ررهگیی و اجتمایی به شهروندان مگطقه بریهده کارشگاس

مسؤول اماراجتمایی و ررهگیی شهرداری مگطقه اس .
 -مسؤولن

اجرای این روشاجرایی درخصاص رعالن های ررهگیی شهرداری مگطقه درراستای انجام تبلنغات و شگاساندن

شهرداری مگطقه به جامعه بریهده مسؤول روابطیمامی شهرداری مگطقه اس .
 مسؤولن همکاری در اجرای کلنه رعالن های ررهگیی درسط شهرداری مگطقه بریهده واحد امارشهر مگطقه اس . مسؤولن نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی بریهده شهردار مگطقه اس . مسؤولن نظارتیالنه بر حسناجرای این روشاجرایی درسط شهرداری شنراز درخصاص ارائه خدمات ررهگیی و اجتماییبه شهروندان مگطقه بریهده سازمان اماراجتمایی و ررهگیی شهرداری شنراز اس .
 -مسؤولن

نظارتیالنه بر حسناجرای این روشاجرایی درسط شهرداری شنراز درخصاص رعالن های ررهگیی تبلنغاتی

بریهده مدیری روابطیمامی و اماربننالملل زیرمجمایه حازه شهردار شنراز اس .

 -5مراجع :
 مجمایه قااننن و مقررات شهر و شهرداریها. -سبد برنامههای ررهگیی و اجتمایی سالنانه شهرداری شنراز.

 -6شرح روش :
 -1-6ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان :
مطاب «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (برگزاری برنامههای ررهگیی)» (.)D-__-0-2-02
مطاب «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (کم

به مراکز ررهگیی-مذهبی)» (.)D-__-0-2-02

 -2-6فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی :
مطاب «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (حضار در نمایشیاهها)» (.)D-__-0-2-02
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مطاب «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (حضار در مراسمهای ملی-مذهبی)» (.)D-__-0-2-02

 -9-6تأمین اقالم تبلیغاتی و فرهنگی :
مطاب «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (تهنه اقالم تبلنغاتی/ررهگیی)» (.)D-__-0-2-02

 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
 «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (برگزاری برنامههای ررهگیی).)D-__-0-2-02( »10~10- «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (خدماترسانی به مراکز ررهگیی-مذهبی).)D-__-0-2-02( »10~10- «رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (حضار در مراسمهای ملی-مذهبی).)D-__-0-2-02( »10~10-« -رلاچارت ررآیگد ارائه خدمات ررهگیی (تهنه اقالم تبلنغاتی/ررهگیی)» (.)D-__-0-2-02

 -2-7سوابق کیفیت :
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف

نوع سابقه

عنوان

کد

1

تقویم مناسبتهای سالیانه

F-__-0-2-31

2

طرح پیشنهادی اجرای برنامه فرهنگی

F-__-0-2-32

√

F-__-0-2-33

√

F-__-0-2-34

√

F-__-0-2-35

√

9

4

5

6

چکلیست ارزیابی و انتخاب پیمانکار
مجری برنامهفرهنگی
چکلیست کنترل اجرای برنامهفرهنگی
فرم نظرسنجی از شرکتکنندگان
در برنامههای فرهنگی
لیست فعالیتها و برنامههای فرهنگی

تاریخ اولین صدور :

انجامشده

1932/04/22

F-__-0-2-36

مهر اعتبار :

الکترونیکی کاغذی

کارشناس امور

√

√

مسؤول بایگانی

اجتماعیوفرهنگی

محل بایگانی
واحدفرهنگی

کارشناس امور

واحدفرهنگی-

اجتماعیوفرهنگی

پرونده برنامهفرهنگی

کارشناس امور

واحدفرهنگی-

اجتماعیوفرهنگی

پرونده برنامهفرهنگی

کارشناس امور

واحدفرهنگی-

اجتماعیوفرهنگی

پرونده برنامهفرهنگی

کارشناس امور

واحدفرهنگی-

اجتماعیوفرهنگی

پرونده برنامهفرهنگی

کارشناس امور
اجتماعیوفرهنگی

واحدفرهنگی

تاریخ آخرین ویرایش :

مدت بایگانی
(سال)
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 1سال

 1سال

 1سال

 1سال

 5سال
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8

3

شناسنامه هیأتها و تشکلهای
مذهبی سطح منطقه
شناسنامه اطالعات مساجد سطح منطقه
لیست هیأتها و محافل مذهبی
بانوان سطح منطقه
گزارش مساعدتهای انجامشده

F-__-0-2-37

√

F-__-0-2-38

√

F-__-0-2-39

√

کارشناس امور
اجتماعیوفرهنگی
کارشناس امور
اجتماعیوفرهنگی
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واحدفرهنگی

دائمی

واحدفرهنگی

دائمی

کارشناس امور

واحد امورشهر

اجتماعیوفرهنگی

واحد تأسیسات

کارشناس امور

P-__-0-2-02

دائمی

F-__-0-2-40

√

F-__-0-2-41

√

F-__-0-2-42

√

F-__-0-2-43

√

مسؤول روابطعمومی

14

فرم درخواست تهیه پالکارد تبلیغاتی

F-__-0-2-44

√

مسؤول روابطعمومی

واحد روابطعمومی

15

فرم اطالعرسانی برگزاری مراسم

F-__-0-2-45

√

مسؤول روابطعمومی

واحد روابطعمومی

 1سال

16

چک لیست کنترل برگزاری مراسم

F-__-0-2-46

√

مسؤول روابطعمومی

واحد روابطعمومی

 9سال

17

گزارش برگزاری مراسم

F-__-0-2-47

√

مسؤول روابطعمومی

واحد روابطعمومی

 9سال

10

11

12

19

به مدارس سطح منطقه
فرم مساعدت تجهیزاتی
به مساجد سطح منطقه
فرم تخصیص مساعدت عمرانی
به مساجد سطح منطقه
فرم درخواست طراحی و چاپ
طرح تبلیغاتی

اجتماعیوفرهنگی
کارشناس امور
اجتماعیوفرهنگی
کارشناس امور
اجتماعیوفرهنگی

واحدفرهنگی

 5سال

واحدفرهنگی

 5سال

واحدفرهنگی

 5سال

واحد روابطعمومی

 1سال

 1سال

 -9-7مدارک مرتبط :
 «روشاجرایی طراحی و برنامهریزی سبد ررهگیی-اجتمایی» (.)P-S-0-1-01 «روشاجرایی بررسی و صدور اسگاد مالی» (.)P-__-1-2-03 «روشاجرایی مدیری ارائه خدماتشهری» (.)P-__-3-4-02 «روشاجرایی انجام معامالت» (.)P-__-1-2-02« -روشاجرایی اطالعرسانی و ارتباطبا شهروندان» (.)P-__-0-2-01
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« -روشاجرایی ارتباطات رسانهای شهرداری شنراز» (.)P-0-3-2-01

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1932/04/22

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

