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 الف: مقدهم

اي فرهنگي و توليد كننده فرهنگ است. توسعۀ شهرها در زمينۀ حمل و نقل عمومي، شهرسازي،  شهر پديده

ها و هنجارهايي است كه در بين  ها و فضاهاي فرهنگي و اجتماعي تحت تأثير باورها، ارزش خدمات شهري و فعاليت

د شهري بدون توجه به مختصات و شهروندان و كارگزاران مديريت شهري وجود دارد. توسعۀ هر يك از ابعا

ها كمك چنداني به ارتقاي سطح كيفيت زندگي شهروندان نخواهد كرد، بلکه پيامدهاي  هاي فرهنگي آن ويژگي

 مختلف كشورهاي در توسعه هايبرنامه اجراي تجاربخواسته و ناخواستۀ فراواني را براي مردم به بار خواهد آورد. 

با  توسعه هايقطب بين صحيح رابطۀ ابعاد به توجه عدم كه دهدمي نشان كشورهاي اسالمي خصوص به جهان،

 نامتوازن توسعۀ دليل بلندمدت به در سازد،مي محدود را ملي رشد كيفي و كمّي رشد ميزان آنکه بر عالوه فرهنگ،

 شود. مي اقتصادي و فرهنگي سياسي، هايبحران و منفي عوارض ايجاد باعث

گر هاي شهري بدون توجه به متغيرهاي مداخلهها و طرحي فعاليتريزي در عرصهبرنامه گذاري وامروزه سياست

-هاي شهري، مباني و ارزشترين عوامل موثر بر اجراي فعاليتگردد كه از  اصلياي قلمداد ميامري مذموم و غيرحرفه

آيد. هايي است كه در آن به اجرا در ميباشد. از ديگر سو فرهنگ شهر متاثر از اجراي طرحهاي فرهنگي و اجتماعي مي

توانند تأثير مثبت و منفي بر فرهنگ شهر داشته باشند. تجارب  هاي شهري با ماهيت كامالً فيزيکي مي ها و پروژه طرح

داده كه هيچ پروژۀ كالبدي فاقد كاركرد فرهنگي اجتماعي نيست و حتي ممکن است گسترۀ آن به مراتب   گذشته نشان

ه به اجراي طرح هاي توسعه در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، با توجبيشتر از دستاوردهاي فيزيکي آن باشد. ليکن 

كه تأثيرات مهمي در فرهنگ جامعه و شيوه زندگي  شهرارتباطي، اجتماعي، حقوقي، قضايي، سياسي، امنيتي و... در 

هاي در زمينه ها نتايج زيانبار و غيرقابل جبرانيافراد ايجاد مي كند و بي توجهي به آثار و پيامدهاي اين گونه طرح

فرهنگي و اجتماعي به دنبال دارد و در مواردي در تعارض آشکار با اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
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ها و سازمانها و اقدامات در ها، لوايح، تصميمات و مصوبات، پروژهقرار مي گيرد، رصد آثار و پيامدهاي فرهنگي طرح

جه به اثرگذاري مستقيم يا غيرمستقيم موارد ذكر شده در جامعه)در حالي كه اساساً تونهادهاي وابسته به شهرداري و 

اي ضروري و اجتناب ناپذير هدف اصلي انقالب اسالمي گسترش و حاكميت ارزش و فرهنگ اسالمي است(، مسأله

يدايش معضالت و است و عدم توجه به روند متناسب سازي طرح ها و تصميمات و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پ

 ابعاد تمامي نارسايي . هاي فرهنگي در سطوح و موضوعات مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي مي شودبعضاً بحران

 با كه دارد اهميت جهت آن از همديگر، بر ابعاد اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري كيفيت و اجتماعي توسعۀ و رشد

 در كرد و جلوگيري احتمالي خسارات از نخست مرحلۀ در آگاهانه، اقداماتي با توانمي مسائل توسعه از صحيح درک

 كرد.  جاري و ساري هاي توسعهبرنامه در و طراحي را خودي فرهنگ از برخاسته و سازگار راهبردهاي دوم، مرحلۀ

گيري و ريزان شهري، شکلگذاران و برنامهبا توجه به اهميت موضوعات فرهنگي اجتماعي در نزد سياست

هاي كلي نظام فرهنگي موردتاكيد قرار گرفته است. به همين منظور مستند به سياستو  اجتماعيسازي پيوست عملياتي

پنجم  هاي پنجم و ششم توسعه و همچنين قانون برنامهدر بخش فرهنگي ابالغي مقام معظم رهبري ناظر برتدوين برنامه

باشد كه ها و ساختار اجرايي مربوط به اين موضوع ميتدوين قواعد، شيوه توسعه در بخش فرهنگي، اين امر خود مستلزم

  شود.نامه به آن پرداخته ميدر اين نظام
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 تعاريف   ب:

آمدهاي  بيني پي پيوست اجتماعي و فرهنگي سندي است مشتمل بر مطالعات كارشناسي، مبين پيش : پيوست:1-ب

مربوط در هر نوع طرح؛ تصميم و اقدام كالن فرهنگي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اعمال الزامات و استانداردهاي 

 .اقتصادي، حقوقي و قضايي متناسب با مقتضيات و شرايط جامعه در چارچوب نقشه مهندسي فرهنگي كشور

شود كه در ذيل يك مديريت اجرايي و براي به مجموعه اقدامات منطقي و مرتبط با يکديگر گفته مي : فعاليت:2-ب

هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي،  در عرصهي زماني و بودجه تعريف شده امين اهداف مورد نظر در چارچوب برنامهت

  نمايد.عمل ميسياسي، اقتصادي و غيره 

شود كه بيشترين اثربخشي از فعاليت و يا به آن بخش از جغرافياي پيرامون يك فعاليت گفته مي اثر: حوزه: 3-ب

نفعان، ابعاد هايي همچون اهداف و شرح خدمات پروژه، نوع و حجم ذيدارد و توسط شاخصتاثيرگذاري بر آن را 

هاي فعاليت، موقعيت جغرافيايي و اهميت مکان اجرا و تنوع موضوعات فرهنگي اجتماعي فيزيکي، منابع و زيرساخت

 پيراموني فعاليت، مشخص مي گردد.

 هدف با هاپروژه مجريان و نگارانبين پيوست مفاهمهر ابزا كاربست پيوست فرهنگي اجتماعي : کاربست:4-ب

 هايفرم قالب در مربوطه است كه پيامدهاي و موضوع هايبا ويژگي هاشاخص سازيتناسب و سازيساده سازي،روان

 شود.فرهنگي اجتماعي مينگاري نهايي تدوين و مبناي پيوست

هاي مهم، شرح وظايف و حدود  ها و طرح سندي است كه فعاليت ي اجتماعيفرهنگ وستينامه پنظام :نامهنظام: 5-ب

هاي مختلف كشور، تعيين شيوه و چگونگي اعمال نظارت بر فرايند تهيه، تدوين و اجراي  مسئوليت نهادها و سازمان

 .كند تعيين مي هاي فرهنگي و ساير اقدامات مربوط به ايجاد ضمانت اجرا و پشتيباني از آن را پيوست
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هاي  شود كه براساس شاخص مهمي اطالق مي و به متغيرهاي اصلي ي اجتماعي،هاي فرهنگشاخص :هاخصشا: 6-ب

نقشه مهندسي فرهنگي در فرايند تبيين آثار و پيامدهاي فرهنگي، راهکارهاي اصالحي و اعمال ارزشيابي و نظارت  

گيري و براي تعيين ميزان موفقيت  علمي اندازه روشهاي فرهنگي تعيين شده و با  برفرايند تهيه، تدوين و اجراي پيوست

 .شود فرهنگي و آثارآن در هر فعاليت بدان استناد مي  اجراي پيوست

در سازمان را  يفرهنگ وستيو راهبري پ تيهدا ي اجتماعي،فرهنگ وستيراهبري پ ستاد :راهبري : ستاد7-ب

نقش  ،يحضور مراكز نظارت زيها و ندستگاه تيظرف با استفاده از و عهده دار استهاي كشور ها و دهياريشهرداري

 كند.يم فايا فرهنگي و پيوست اجتماعي شيمايو پ شيپا ،مؤثري را در رصدگري، استانداردسازي

 يا وبردار، پيشنهاد اجراي آن فعاليت را ارائه است كه به عنوان بهره مديريتيمالك فعاليت  : مالك فعاليت:8-ب

  نمايد خواه مجري آن فعاليت همان حوزه باشد يا توسط مديريتي ديگر انجام شود.مي تامين را آن بودجه

 ج: ضرورت و اهميت

 فرهنگي  و : اهميت پيوست اجتماعي1-ج

عالي انقالب  اي)مدظله العالي( در ديدار اعضاي شورايرهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه

ضرورت تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي گوناگون كشور را مورد تأكيد قراردادند و  ،۶۸۳۱آذرماه سال  ،فرهنگي

هاي پولي و مالي و عمراني، حتماً يك پيوست هاي گوناگون كه در كشور تنظيم مي شود، طرحدر طرح»فرمودند 

 تأمين لزوم بر فرهنگي مبني انقالب عالي ورايش از رهبري معظم مقام مطالبه دنبال اين به« فرهنگي وجود داشته باشد

 ،۱۶۳جلسه)جلسات  چند در شورا اين كشور، در گوناگون هايطرح براي« فرهنگي پيوست»به تهيه  نسبت سازوكار

هاي مهم و كالن نامه پيوست فرهنگي طرحنظام 2۸/6۶/۶۸32مورخ  2۸2و ...( مورد بررسي و در جلسه  ۱26، ۱26

  .نمود كشور را تصويب
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در امور فرهنگي،  هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانهمچنين در نخستين بند سياست

 تکميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست  ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب ۶۱/۶6/۶۸۳3مصوب 

 را دولت پنجم، برنامه اليحه  2ماده در نيز وزيران تهيئ اساس اين هاي مهم اشاره گرديد و برفرهنگي براي طرح

 توسط جديد و مهم هايطرح براي فرهنگي پيوست نامه نظام تصويب از و پس برنامه اول سال پايان تا نمود موظف

 نمايد. اقدام هاطرح اين براي پيوست تهيه نسبت به فرهنگي، انقالب عالي شوراي

 نامه نظام : ضرورت2-ج

 نمايانده رخ اجرا و طراحي عرصه هميشگي خأل عنوان مديريت، به راه نقشه گذشته، همواره فقدان هايدهه در

نصيب نبوده و همين خأل باعث عدم اجراي پيوست فرهنگي فرهنگي نيز از فقدان اين مهم بيو  اجتماعيپيوست  .است

 در كشور و عقيم ماندن مصوبات مذكور شده است. 

 حوزه، در آن به رسيدن هايراه و نوپديد موضوع يك تصويري گويا و شفاف از ايجاد براي« نامهنظام»وجود  ضرورت

 پيش اخير، هاي سال در و داشته فرهنگ( به خودمشغول ويژه مختلف)به هاي عرصه در را طراحان ذهن كه هاستسال

نگاري دستيابي به نظام پيوستدانند. ضرورت مي فرض خود بر را راهي نقشه چنين طراحي ،يفعاليت هر اجراي از

 كند.مي نياز بي« نامه نظام تدوين ضرورت»بيان  از را فرهنگي، مااجتماعي و 

 فضاي در مؤثرتر ورود براي آن چگونگي تدوين و فرهنگي پيوست چيستي تردقيق شناخت براي سندي نامه،نظام

 چند اجمالي هر فرهنگي را و اجتماعي اجراي پيوست و پيچيده طراحي توان فرآيندنقشه مي اين با .است جامعه عيني

 نمود.  ترفراهم آن عملياتي و راهبردي اسناد تدوين براي را زمينه و شناساند شناخت، خوبي به
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 د: دستاورداه

 فرهنگي و اجتماعي : دستاوردهاي پيوست 1-د

 حفظ اسالمي، فرهنگ تقويت در مؤثري دستاوردهاي شهري، حوزۀ مديريت در نگاري فرهنگيپيوست فرايند

 و هاي اقتصاديطرح فرهنگي مديريت تأثيرات حوزۀ در راهبردي نقشۀ فرهنگي، آسيب از فرهنگي، پيشگيري ميراث

 افق در فرهنگي داشت و به همين جهت پيوست در بر خواهد  شهرها بومي و ايراني اسالمي، هويت بازتوليد عمراني،

 :گذاشت خواهد جاي بر ذيل شرح به مستقيم غير و مستقيم به صورت شده بهينه دستاوردهائي فرهنگي، انداز چشم

  فرهنگ حوزه فرآيندهاي و هاروش از طراحي و استانداردسازي بخشي -۶

  فرهنگي اثر داراي موضوعات و نيازها از شناسايي بخشي -2

  فرهنگي پيامدسنجي استانداردهاي و هاتدوين شاخص -۸

  فرهنگي پيمايش و پايش سامانه مقررات و تدوين قوانين -6

  فرهنگي سنجي پيامد با مرتبط هايبرنامه و راهبردها ها،سازي سياستتدوين و پياده -۱

 و اقتصادي سياسي، استانداردهاي و فرآيندها و هاروش مقررات، و قوانين نظام از سازي بخشيتدوين و پياده -۱

 فرهنگ در حوزه مؤثر اجتماعي،

 نامه:: دستاوردهاي نظام2-د

پيوست فرهنگي، با هدف تبيين ضرورت، جايگاه، چيستي، ساختار و الزامات قانوني مربوط به تدوين و  نامه نظام

و باشد مي اسناد شوراي عالي انقالب فرهنگي كشور تهيه شده كه ذيل هايدر شهردارياجراي پيوست فرهنگي 

 توان مي توضيح اين . بااست هاشهرداري درفرهنگي   و اجتماعي نگاريپيوستگر نقطه كانوني سامانه  ترسيم

 :برشمرد نامهنظام اين تدوين دستاوردهاي ذيل را از

 اي و ...برنامه ساختاري، محتوايي، نظر از آن ابعاد بررسي فرهنگي وو  اجتماعيپيوست  ايجاد فهم مشترک از -۶

 و... كارفرمايان مديران، طراحان، براي هماهنگ و مشترک درک نفعان با ايجادبين ذي« تفاهم»افزايش  -2

 مشترک فهم بر مبتني اجراء، مرحله فرهنگي درو  اجتماعيپيوست  به نسبت« افزاييهم»و « تعامل»ايجاد  -۸

 فرهنگي  و اجتماعي پيوست حوزه ستاد راهبري در جايگاه و راهبري وظايف تبيين -6
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ف  هـ: اهدا

 فرهنگي  و : اهداف پيوست اجتماعي1-هـ

هاي اجتماعي، عمراني، سياسي، نامۀ آن، در راستاي هماهنگي توسعهفرهنگي و تهيۀ شيوهطرح مطالعات پيوست 

فرهنگي و اقتصادي با محوريت فرهنگ غني اسالمي ايراني بايد در توسعۀ پايدار شهري مورد توجه قرار گيرد. هدف 

سازي حضور فرهنگ اسالمي ايراني در موضوعات مهم سياسي، تأمين، تعميق و به»فرهنگي و  اجتماعياصلي از پيوست 

 توسعۀ شهري جامعۀ سطح در مطالعات اين گرفتن ناديده يا فقدان صورت است كه در« فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي

هاي اجتماعي و فرهنگي بحران دچار را جامعه كه آوردمي وجود به را اجتماعي و فرهنگي هايآسيب نامتوازن و رشد

كشاند. از اهداف فرعي هاي عميقي ميمحوري مديران شهري را به چالشكند و تمام دستاوردهاي مثبت و عدالتمي

 توان اشاره نمود:پيوست، به موارد ذيل مي

 شهري؛ بومي جامعۀ و فرهنگي پيشرفت الگوي با متناسب فرهنگي هاي فرصت بسترسازي -۶

 هاي سرمايه افزايش و فرهنگي توسعۀ فرايند گسترش در اسالمي نظام شهروندان فرهنگي مشاركت جلب -2

 شهري؛ محالت انساني و فرهنگي ،اجتماعي

 و اقتصادي خدماتي، هاي تحوالت طرح و تغيرات از ناشي اجتماعي و فرهنگي هاي آسيب از پيشگيري و كنترل -۸

 شهري؛ محالت سطح در عمراني

 فرهنگي؛ تهاجم پايدار و هويتي هاي بحران با مقابله در اسالمي و ايراني هويت بازسازي و تقويت -6

 .جامعه پايدار استقالل و پيشرفت گاه و تکيه بستر ترين اصلي عنوان به اسالمي نظام فرهنگي ارتقاي و تقويت -۱

 نامه پيوست: اهداف نظام2 -هـ 

نامه پيوست فرهنگي ايجاد زمينه و شرايطي است كه با ايجاد گفتمان فراگير اصالح عملکرد  ترين هدف نظام مهم

به  هاي عمراني و اجتماعي، اقتصادي  هاي مهم به ويژه پروژه ضمن اينکه طرح  كشور، هايشهرداريفرهنگي در همۀ 
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نامه را به لذا اهداف اين نظام .حفظ و تقويت گردند بي نيزهاي ديني، ملي و انقال شوند، ارزش مي  مطلوبي اجرا نحو 

 توان برشمرد:شرح ذيل مي

 هاي توسعه شهريها و راهکارهاي فرهنگي اجتماعي مورد لحاظ در طرحتعيين ابعاد، مولفه -۶

 شهري ارزيابي فرهنگي اجتماعي موضوعات با مرتبط فرهنگي هايشاخص نظام به يابيدست -2

 آن  پيامدهاي فرهنگي و موضوع شناسايي با مرتبط اختصاصي و عمومي هايپرسش نظام به ابييدست -۸

 نگاري فرهنگي اجتماعيپيوستدر  سليقه اعمال از جلوگيري و رويه وحدت و مشترک درک ايجاد -6

 پيوست و اجراي  تصويبتدوين،  ها و... درها، پروژهتفاهم و تعامل با طراحان و مجريان طرح ارتقاي قدرت -۱

به منظور مشاركت و  ،مردمي هايهگرو با تعامل و تفاهم تقويتفرهنگي و  هاي اجتماعيشناسايي فرصت -۱

 همراهي در اجراي ابعاد مرتبط

 الگو اين به نسبت تفاهم پيوست فرهنگي اجتماعي و راهبري ستاد سازماني الگوي طراحي براي سازيزمينه -2

 انهمنظام و: دامنه
 پيوست( : انواع فعاليت)موضوعات1-و

 گردد:نامه به چهار بخش ذيل تقسيم ميها در اين نظامفعاليت

 ضوابط، قوانين و غيره(لوايح، ها)راهبردها، ها و سياستگذاريبرنامه -۶

 اي(كالبدي)سازههاي پروژه -2

 ها، رويدادها و غيره(خدمات)اعم از خدمات قابل ارايه به شهروندان، آموزش -۸

 هاي مطالعاتي و پژوهشيطرح -6

 گردند.بندي، به منظور تدوين پيوست، گزينش ميهاي تعيين اولويتمطابق شاخص كه 

 الذكر نيز مشمول پيوست نگاري هستند.گذاري در هر يك از ابعاد فوقهاي مشاركتي و سرمايهفعاليت نكته:
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 وضعيت اجراي فعاليت) زمان اجراي پيوست(: 2-و

زماني متفاوت از لحاظ اجرا قرار دارند لذا پيوست فرهنگي اجتماعي براي هر هاي ها در وضعيتبا توجه به اينکه فعاليت

 گردد.يك  در وضعيت متفاوتي اجرا مي

زمان با مطالعات فعاليت، مطالعات پيوست هايي كه در مرحله ايده قرار دارند و همبراي فعاليت نگر:پيوست پيش -۶

 گردد.ي اعمال ميبردارنيز انجام و راهکارها در طراحي، اجرا و بهره

زمان با اجراي فعاليت، مطالعات پيوست هايي كه در مرحله اجرا قرار دارند و همبراي فعاليت نگر:پيوست حين -2

 گردد.برداري اعمال مينيز انجام و راهکارها در صورت امکان در اجراي فعاليت و بهره

برداري قرار دارند، مطالعات پيوست انجام مرحله بهرههايي كه به اتمام رسيده و در براي فعاليت نگر:پيوست پس -۸

 گردد.برداري فعاليت اعمال ميو راهکارها در صورت امکان در بهره

 : گستره جغرافيایي فعاليت3-و

 گردند.ها بر اساس گستره و منطقه تاثير، براي تدوين پيوست فرهنگي اجتماعي به چهار بخش تقسيم ميفعاليت

 المللي دارند.هايي است كه جاذب گردشگر خارجي و بعد بينفعاليت فراملي: -۶

 كنند.هاي ملي استفاده ميهايي كه بعد ملي دارند و يا از بودجهفعاليت ملي: -2

 نفعان آن هستند.هايي كه در محدوده شهر اجرا و كليه شهروندان از ذيفعاليت  شهري: -۸

 نفع آن هستند.شهر هستند و بخشي از شهروندان ذيهاي كه در محدوده يك يا چند محله فعاليت اي:محله -6
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 اهبندي فعاليتز: معياراهي سطح

ها ها در شهرداري و به جهت ايجاد سهولت و در فرايند تصويب، اجرا و نظارت بر فعاليتبا توجه به تنوع فعاليت

 شوند:ها در نظر گرفته ميبندي فعاليتمعيارهاي ذيل براي سطح

 ي تاثير فعاليتگستردگي منطقه -۶

 حجم و نوع مخاطب تحت شعاع عملياتي فعاليت -2

 اعتبارات الزم براي اجرا و يا بهره برداري فعاليت -۸

 گردد:ها در سه گروه دسته بندي ميبر اساس اين معيارها فعاليت

برخوردار يا داراي المللي است و يا از اعتبارات ملي ، ملي يا بيناستانياثر آن  حوزههايي است كه فعاليت رتبه الف:

 ميليارد ريال است. ۱6رديف اعتباري بيش از 

 ميليارد ريال است. ۱6تا  26اثر آن شهري و يا داراي رديف اعتباري  حوزههايي است كه فعاليت رتبه ب:

 است. ميليارد ريال 26اي است و يا داراي رديف اعتباري كمتر از اثر آن شهري يا محلهحوزه هايي كه فعاليت رتبه ج:

 

 فرهنگي و اجتماعي ح: مباني ارزشي ويپست

انداز نقشه  ها و احکام اسالمي و اصول، اهداف و چشم با تکيه بر مباني، ارزش فرهنگي و اجتماعيپيوست 

 :ازجمله موارد ذيل تدوين مي شود كشور مهندسي فرهنگي
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 ويت در ابعاد اسالمي، ايراني و انقالبيه -۶

 معرفت و بصيرتقالنيت در ابعاد حکمت، ع -2

 اخالق در ابعاد ملکات انساني، معنويت روحي و تعبد عملي -۸

 عدالت در ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي -6

 كرامت در ابعاد فردي، اجتماعي و سازماني -۱

 تعليم و تربيت در ابعاد روحي، فکري و رفتاري -۱

 سبك زندگي در ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي و سازماني -2

 رتباطات در ابعاد تعامل، تبادل و تفاهما -۳

 وحدت و انسجام در ابعاد مذهبي، قومي و ملي -3

 نظم اجتماعي در ابعاد فردي، اجتماعي و سازماني -۶6

 استقالل در ابعاد فرهنگي، اجتماعي،سياسي و اقتصادي -۶۶

 ...توليد ملّي كاال و خدمات فرهنگي در ابعاد ديداري، شنيداري، مکتوب و -۶2

 ر زيست شهرياحساس بهزيستي د -۶۸

 

 فرهنگي و اجتماعياهي ويپست نظام شاخص ط: 

ها و معضالت ها، فرصتهايي است كه عالوه بر رمزگشايي از چالشمهمترين ركن الگوي عملياتي، شاخص

نگاران و ناظران خرد و كالن، امکان تجزيه و تحليل اطالعات كيفي و كمي بدست آمده را به طراحان، پيوست

 دهد.  مي

ترين ابزار پيامدشناسي و يکي از ابزارهاي موثر راهکارشناسي است. اين نظام كه از ها، مهمشاخص نظام

 ۱6مولفه و ۶2، داراي مستندات شوراي عالي انقالب فرهنگي اخذ و براساس مباني ارزشي پيوست تدوين شده

 باشد. شاخص مي
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به ابعاد فني و تخصصي يك باشد،هاي فرهنگي اجتماعي مرتبط ميبه جز مواردي كه مستقيماً با مولفهدر پيوست  :نكته

  شود.فعاليت پرداخته نمي

 اخصش ولفهم اخصش ولفهم

 هویت دیني

 و انقالبي

 كرامت

 استقالل

 آزادانديشي

 اقتدار فرهنگي احکام الهي

 اقتدار علمي شعائرديني

 اقتدارسياسي روحيه انقالبي

 اقتدار نظامي وحدت

 خودباوري مشاهيرديني و انقالبي

 خانواده

 نظم و انضباط

 فرهنگ ايمني

 رعايت حق تقدم ديانت

 قانون گرايي بصيرت 

 هویت ملي

 پذيريمسوليت بستگيهم

 هاي مليسنت

 ارتباطات

 تفاهم

 تعامل اماكن هويتي 

 جمعيت مشاهيرملي

 رسانه هاي ملي نماد

 هاسرمایه

 تبليغات سرمايه فرهنگي 

 سرمايه اجتماعي
 عدالت

 همياريتعاون و 

 ستيزيفساد سرمايه طبيعي

 تعليم و تربيت

 پژوهش

 سالمت

 سالمت جسمي

 سالمت رواني آموزش

 سالمت محيطي خالقيت

 مطالعه

 کارآمدي

 اقتصاد مقاومتي

 بهره وري فراغت 

احساس بهزیستي در 

 زیست شهري

 شهرداري خدمات از رضايت رضايت از محيط

 ترجيح محيط به نقاط ديگر

  حمایت اجتماعي

 امنيت اجتماعي

 امنيت اقتصادي همسايگان با روابط از رضايت

 حقوق شهروندي شهروندان با روابط از رضايت

 ايمني احساس آرامش
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گاري ي: فرايند ويپست  فرهنگي و اجتماعين

 هاي اجرايي زير بايستي برداشته شود:اجتماعي گام نگاري فرهنگيبراي پيوست

 : شناخت1-ي

وضعيت فرهنگي اجتماعي ، ماهيت و ابعاد فعاليتاولين قدم براي مطالعات پيوست فرهنگي؛ شناخت پيرامونِ 

 فعاليت است.  تعيين منطقه تاثيرو  تعيين ذي نفعان، پيرامون فعاليت

 بندي مقدماتي: جمع2-ي

هاي چهار مؤلفه هويت ديني و در نظرگرفتن شاخص تحليل حاصل ازدر اين مرحله با توجه به مطالعات مرحله قبل و 

شود. در مطالعات اوليه به بايد و گيري ميدر خصوص اجراي فعاليت تصميم هاانقالبي، هويت ملي، عدالت و سرمايه

ي يك فعاليت و يا موثر هاي كلي ناشي از اجرا و يا توسعهنبايدهاي اجراي يك فعاليت و همچنين موضوعات و آسيب

 دهد. شود. اين مطالعات، ابعاد كلي يك فعاليت را قبل از اجراي پيوست مورد بررسي قرار ميبر اجراي آن پرداخته مي

و  گفنه، در صورت اجراي فعاليت، آسيب جدي را نشان دهد مطالعات مربوط به فعاليت متوقفهاي پيشاگر شاخص

 يابد.گردد؛ در غير اينصورت مطالعات ادامه ميفعاليت  اجرا نمي

 هاگزیني شاخص: به3-ي

ترين مرتبط نشيجز گز يراه گرسو،يها از دسو و تعدد شاخص كياز  هادر شهرداري وستيتنوع موضوعات مشمول پ

به همين منظور بر اساس گذارد. ينم يباقفعاليت هر  ياي اختصاصهيژگيبا توجه به و را ها شاخص نيترمناسبو 

-هاي مربوط به فعاليت، از جدول نظام شاخصفعاليت شاخص منطقه تاثيرو  ذینفعان،  ماهيت تناسب فعاليت با

 شوند.هاگزينش و انتخاب مي

 : تدوین کاربست4-ي

كاربست آن است كه  ،فرهنگي  و پيوست اجتماعيو بخش محوري مطالعات  وستيپ ياتيالگوي عمل ياصل ياز اجزا

 است: ليو ضرورت وجودي آن، در دو وجه ذ باشدها و مالحظات اجرايي و توضيحات كاربردي ميشامل شاخص

 .مطالعات، اجرا و نظارت بر پيوست است ندايدر فر آنها فعال شدنو ها شاخص يافتن انيجراي براي هنيزم -۶

ها و ميتصم «انيمجر»و « نگاران وستيپطراحان و » يعنيعناصر حوزه صف  نيلزوم مفاهمه ب و استفهام ي برايابزار -2

 د.باشميها پروژه
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برداري فرهنگي ناظر بر طراحي، اجرا و بهره و اجتماعيگزيني شده تدوين و الزامات هاي بهكاربست بر اساس شاخص

اساس ابعاد و ماهيت فعاليت و متناسب با  گزيني شده و  برهاي بهنمايد. اين الزامات ذيل شاخصفعاليت را مشخص مي

 گردد.ادبيات فني اجرايي آن تدوين مي

 : تدوین راهكارهاي عملياتي 5-ي

است.  عملياتي الزمتنظيم و تدوين راهکارهاي  برداري از آن،هاي بهرهبراي اجراي الزامات اجتماعي و فرهنگي و شيوه

ارائه راهکارهاي هدفمند، به دور از اعمال سليقه  كند.اين مرحله نقش پاياني را در عمليات تدوين پيوست ايفا مي

نگار را در  هاي پيوست، ارائه گردد تا عالوه بر سنجش پيامد، پيوستنگاران و مجريان، بايد ذيل نظام شاخصپيوست

ها، آنچه راهکارشناسي را جهت و تحقق ري رساند. در كنار نظام شاخصراهکارها نيز يا انتخاب بهترين و موثرترين

بخش فرهنگ و غيرفرهنگ است كه عالوه بر افزايش  ها و راهبردهاي مصوب كشوري يا محلي دربخشد، سياستمي

 شود. دقت موضوع شناسي، معيار مناسبي براي تبيين راهکارهاي اصالحي محسوب مي

 : نظارت و ارزیابي6-ي

 ممکن كه باشدپروژه مي يا اقدام يك از برداريبهره فرجام زمان تا اجرا از زمان نگاري فرايندي مستمر،يند پيوستفرا

 فرهنگي اجتماعي ماندگاري پيامدهاي و پايداري استمرار، به عمدتاً سطح، اين بودن انجامد. پسيني طول ها بهسال است

 گذار تعريف در دوران محيطي زياد كم يا تغييرات به توجه با ويژه به آن از پس طوالني زمان و برداري بهره از حاصل

 راهکارهاي اجراي وكيفيت روند بر نگاري نياز به نظارتلذا پس از ارائه راهکارهاي عملياتي، فرايند پيوست .شودمي

و اعمال اصالحات مورد  شده نيكاربست تدو يكارآمد يابعملياتي و ارزيابي اقدامات انجام شده دارد تا پس از ارزي

 يا و هاي حينپيوست توسط كليدي هايسنجش شاخص ،بازنگري راهکارهاي عملياتي تدوين شدهنسبت به  ازين

 حاكم احتمالي جديد شرايط همچنين و ارزيابي از حاصل نتايج به توجه با جبراني عملياتي راهکارهاي پسانگر و تدوين

 .اقدام نمايد فعاليت در پيوست حين و يا پسانگر اجراي بر

ها و همچنين مالحظات و مبناي نظارت و ارزيابي، كاربست تهيه شده در مرحله چهارم است كه بر اساس شاخص

  شود.بررسي راهکارهاي ارائه شده در مرحله پنجم اين ارزيابي انجام مي
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 فرهنگي و اجتماعي ويپست يک: ساختار اجرای 

 ستاد راهبري پيوست: 1-ك

پيوست  پايش و ازيس، استانداردهدايت رصد، عبارت است از ،« فرهنگي اجتماعي و پيوست راهبري ستاد»ماموريت 

  .۶666انداز چشم افق ها دراي شهرداريهاي توسعهفرهنگي فعاليت و اجتماعي

 :ستاد وظایف

 ستاد مأموريت با مرتبط فرهنگيو  اجتماعياستانداردهاي پيوست  و هاشاخص علمي و تدوين گذاري سياست -۶

 ها فرهنگي در شهرداري و اجتماعي پيوست مقررات و هانامهآيين تدوين -2

  ستاد مأموريت با مرتبط موضوعات و ساختارها فرآيندها، ها،روش بر مستمر نظارت -۸

 عمومي و تخصصي فرهنگ سطح در پيوست كاركرد و ارزش جايگاه، تبيين جهت سازيفرهنگ -6

 كشور فرهنگي و راهبردهاي هاسياست با همسو نامهنظام اجراي منظور به ريزيبرنامه و گذاريسياست -۱

 فرهنگي و اجتماعي وضعيت مستمر مطالعه طريق از مرتبط، فرهنگي استانداردهاي و هاشاخص رساني روز به -۱

 نياز مورد متخصص نيروهاي تأمين جهت آموزشي هايدوره كالن ريزيبرنامه -2

 هاشهرداري در فرهنگيو  اجتماعيشوراي راهبري پيوست  سازماندهي -۳

 : ستاد ارکان

  ستاد رئيس -۶

 ستاد دبير -2

 ستاد شوراي -۸

 فرهنگيو  اجتماعي: شوراي راهبري پيوست 2-ك

با توجه به اعضا و شرح  شوراي راهبريگذاري و برنامه ريزي عملياتي پيوست، در هر شهرداري  به منظور سياست

ها در رعايت راهبردها، اعمال الزامات و راهنمايي مجريان فعاليت گردد. ماموريت اين شوراوظايف ذيل تشکيل مي

ها و اقدامات عملي در اجراي آن فعاليت و نظارت بر اجراي راهکارها و استانداردهاي مربوطه و راهکارها در برنامه

 .باشداقدامات مي
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 شوراي راهبرياعضاي 

 شهردار )رييس شورا( -۶

 معاون شهرسازي و معماري شهرداري -2

 معاون حوزه بهره بردار -۸

 دو نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر  -6

 فرهنگي شهرداري)دبير كميته( و اجتماعيشهرداري يا مدير حوزه  ورزشي رييس سازمان فرهنگي اجتماعي  -۱

 يك نفركارشناس خبره در حوزه فرهنگي اجتماعي -۱

اي است كه به واسطه تخصيص بودجه فعاليت مورد نظر در ذيل آن، مالك بردار مجموعهمنظور از حوزه بهره :1نكته

 گردد و خود و يا يکي از نهادهاي زيرمجموعه او متولي اجراي آن فعاليت است.  فعاليت محسوب مي

 وظایف شوراي راهبري 

 نامه در شهردارياي نظامريزي سازماني به منظور اجرگذاري و برنامهسياست -۶

 بندي مقدماتيتصويب اجراي فعاليت و تهيه پيوست پس از جمع -2

 ها در شهرداري و تصويب نهايي پيوست تهيه شدهنظارت بر مطالعات پيوست فعاليت -۸

 بردار توسط حوزه بهره گيري در خصوص ادامه روند اجرانظارت بر اجراي برنامه عملياتي پيوست و تصميم -6

 هاي نيازمند به مطالعات تکميلي پيوستفعاليتتعيين  -۱

 ستاد راهبري  به قوانين اصالح يا وضع پيشنهاد -۱

 ارائه به ستاد راهبري و ... و ها پروژه ها، طرح اجراي پيامدسنجي از حاصل ايدوره هايگزارش تهيه -2

 : وظایف دبير شورا3-ك

 تعيين دستور جلسات شورا  -۶

 پيگيري مصوبات شورا -2

 هاهاي الزم براي طراحان و مجريان فعاليتپيگيري آموزش -۸

 نگاران و معرفي به طراحان و مجريان و اخذ تاييد شوراي راهبريتعيين صالحيت پيوست -6

 تعيين ناظر علمي براي نظارت بر پيوست هر فعاليت و اخذ تاييد شوراي راهبري -۱

نگاران گردد، از بين پيوستو اجرا مي هايي كه مشاور ندارد و توسط كاركنان شهرداري طراحيبراي فعاليت نكته:

 .گرددديده يك نفر به عنوان ناظر علمي انتخاب ميمورد تاييد و آموزش
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 فرهنگي و ل: اجراي فرايند ويپست اجتماعي
گردد مصوب مي آنفرهنگي و  اجتماعيها قبل از تصويب، در شوراي راهبري پيوست ارائه و تهيه پيوست كليه فعاليت

بايستي همزمان نمايد. مطالعات پيوست مسير تصويب را طي مي ،مطالعاتدر صورت تاييد بندي مقدماتي و پس از جمع

 گردد.و راهکارهاي منتج از مطالعات پيوست در طراحي و اجراي فعاليت اعمال مي شود با مطالعات فاز صفر انجام

 مالحظات:

اجتماعي باشد و ستاد راهبري موظف است اين موضوع را هاي شهرداري بايد داراي پيوست فرهنگي كليه فعاليت -۶

 رصد و ارزيابي نمايد.

 مسئوليت انجام مطالعات پيوست بر عهده مالك فعاليت و نظارت بر مطالعات بر عهده رييس شوراي راهبري است. -2

ون ريال و از درصد از اعتبار آن فعاليت و يا حداقل پنج ميلي ۱تا  ۶بودجه مطالعات پيوست هر فعاليت)پروژه(  -۸

هايي كه رديف بودجه معيني در سرفصل گردد و در خصوص فعاليترديف بودجه مصوب براي آن تامين مي

 گردد.بودجه شهرداري ندارند، هزينه اجراي آنها از رديف بودجه مطالعات و پژوهش تامين مي

بايست در شرح خدمات وي ديده هايي كه مشاور براي آنها تعريف شده است، اجراي پيوست نيز ميدر فعاليت -6

نگار از بين شود؛ همچنين در خصوص ساير فعاليت، توسط حوزه بهره بردار مراحل فراخوان و جذب پيوست

 گردد.پژوهشگران تاييد صالحيت شده انجام مي

 شوراي راهبري پس از فراخوان و آموزش متخصصان امور فرهنگي اجتماعي، از بين ايشان تعدادي را به عنوان -۱

 نمايد. نگار انتخاب و مطالعات پيوست را به ايشان محول ميپيوست

 د.ارائه دهها شهرداري ههاي الزم را در قالب كارگاه آموزشي بستاد راهبري موظف است آموزش -۱

 نمايد.ها معرفي ميصالح را شناسايي و براي آموزش و اجراي پيوست به شهرداري ذيستاد راهبري، مشاوران  -2

 گيرد.ها قرار ميفرهنگي توسط ستاد راهبري تدوين و در اختيار كليه  شهرداري و يوست اجتماعيكار پ كتاب -۳

 نمايد.هاي برتر داراي پيوست را معرفي و تقدير ميستاد راهبري هر ساله با برگزاري رويدادي فعاليت -9


