
 
 

 

 

 

 اجرايي   انهم شيوه

 اه دهياري   تعاوني    اعضاي شركت و   مدريان عامل   آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4بخش ب ماده  1بخش الف و بنذ  1بنذ  موضوع

 نامه همكاري مشترك تفاهم

 رفاه اجتماعي ت تعاون، كار ورهاي كشور و وزا ها و دهياري سازمان شهرداري 



 
 

 مقدمٍ

،اذاسي   ناذي و لابنو   ، هاب و استمابس ػاغا وبسي،اذيا ن اب       هبي تعبوني دهيبسي هب و ؿشوت توانمنذػبصي دهيبسيدس ساػتبي 

نب،ه همىبسي ،ـتشن  تفبهم 4،بده  (ة)ثخؾ  1و ثنذ  (الف)ثخؾ  1اجشايي نمود  ثنذ همچنين ب و ه هبي تعبوني دهيبسي ؿشوت

نب،اه   ،لي تفبهمساهجشي  وميتهتوػظ  نب،ه ؿيوها وبس و سفبه اجتمبعي اين ت تعبو سهبي وـوس و وصا هب و دهيبسي ػبص،ب  ؿهشداسي

 ؿود. نب،ه( تهيه و جهت اجشا اثالغ ،ي تفبهم 7)،وضوع ،بده 

 َا ضريرت ي اَداف - 1مادٌ

 بي ،شتجظ و ،وسد نيبصه هبي عضو دس ص،ينه ي،وصؽ و توانمنذػبصي دهيبسا  ثه عنوا  نمبينذه ؿخصيت حمولي دهيبسي -1

 هب ي،وصؽ و تشويج فشهنگ تعبو  دس دهيبسي -2

 هب هبي تعبوني دهيبسي يؿنبيي دهيبسا  ثب حموق ،تمبثل دهيبسي و ؿشوت -3

 هب  هبي تعبوني دهيبسي ؿشوت ،نبثع انؼبني ي،وصؽ و توانمنذػبصي -4

 هب تعبوني دهيبسيهبي  ؿشوت ي و تخصصي دستي،ذيشهبي  افضايؾ ،هبست -5

 و وبسيفشيني  صايي ا اؿتغبلپبيذاس هب ثشاي ايجبد دسي،ذ دهيبسيهبي تعبوني  هذايت و تمويت ؿشوت -6

 هب هبي تعبوني دهيبسي ؿشوت انت ب  ثخـيذ  ثه فعبليت -7

 هب هبي تعبوني دهيبسي وسي و وبسييي ؿشوت افضايؾ ثهشه -8

 فرآيىد اوجام -2مادٌ 

هبي ،تمبثل دفبتش ا،وس سوػتبيي  اص ظشفيتدس دو ثخؾ ،جضا و ثب ثهشه گيشي  نب،ه ؿيوههبي ي،وصؿي ،وضوع اين  اجشاي ثشنب،ه

  ؿود. هب انجب  ،ي وصاست تعبو ا وبس و سفبه اجتمبعي دس ػغا اػتب  هب و واحذهبي تبثعه هبي اػتبنذاسياو ؿوس

 َا از طريق دفاتر امًر ريستايي ي شًراَاي استاوداري براي دَياران  اي آمًزشيَ اجراي ديرٌ -الف

هابي   دس توانمنذػبصيا خودوفبييا وابهؾ هضيناه    ثه ،ن وس يؿنبيي دهيبسا  اػتب  ثب فشهنگ تعبو  و اثشثخـي و نمؾ ي 

بي ريل ه بي ي،وصؿي ويظه دهيبسا  دس ص،ينهه هب ،وظف ثه اجشاي دوسه هبي اػتبنذاسيادفبتش ا،وس سوػتبيي و ؿوسا اجشايي و ... 

 ػابص،ب   27/10/91،اوس    31807،وضوع اثالغيه ؿامبسه   هب بي ي،وصؿي ،ـبغل دهيبسيه اػتبنذاسدهب و دوسهدس چبسچوة و 

 تب،ين وهب  هبي ي،وصؿي اص ،حل اعتجبسات ي،وصؿي دهيبسي هبي اجشاي دوسه هضينه .ثبؿنذ ،ي هبي وـوس هب و دهيبسي ؿهشداسي

 د.ؿو هبي ي،وصؿي صبدس ،ي گواهينب،ه ؿشوت دس دوسه دوسه ثشاي دهيبسا  دس پبيب 

 



 
 

 اَداف آمًزشي -1

 هب گيشي تعبوني دهيبسي يؿنبيي ثب اهذاف و فلؼفه ؿىل 

  تشويج فشهنگ تعبو  دس جب،عه دهيبسا 

 هب ب دس توانمنذػبصي دهيبسيه هبي تعبوني دهيبسي تـشيا نمؾ ؿشوت 

 هب ب دس خودوفبيي و اػتمالل ،بلي دهيبسيه هبي تعبوني دهيبسي تـشيا نمؾ ؿشوت 

  هب دهيبسيصني  هب و افضايؾ لذست چبنه ب دس وبهؾ هضينهه هبي تعبوني دهيبسي ؿشوتتـشيا نمؾ 

 به هبي دهيبس ثه عنوا  نمبينذه دهيبسي دس ؿشوت تعبوني دهيبسي يؿنبيي ثب وظبيف و ،ؼئوليت 

  هب دهيبسي و ؿشوت تعبوني دهيبسييؿنبيي ثب حموق ،تمبثل 

 دَياران آمًزش ي پيشىُادي برايَا سرفصل -2

 ثخؾ تعبو  ،مشسات و لوانينهب و  تعبوني ثب يؿنبيي 

 هب ي دهيبس تعبوني جبيگبه و تـىيالت وظبيفا اػبػنب،ها ثب يؿنبيي 

 به هبي تعبوني دهيبسي دس ؿشوتهب  دهيبسيالؼهم  ،يضا  حك و يؿنبيي ثب نحوه عضويت 

 هب  يؿنبيي ثب ا،وس لبثل واگزاسي ثه تعبوني دهيبسي 

 هب دهيبسي هبي تعبوني ،نبثع و نيشوي انؼبني ،ذيشيت 

 هب هب ثه تعبوني دهيبسي ا،ىبنبت دهيبسييالت و  يؿنبيي ثب نحوه واگزاسي ،بؿين 

  هب هبي تعبوني دهيبسي هب ثه ؿشوت دهيبسي عمشاني و خذ،بتي هبي پشوطهنحوه واگزاسي يؿنبيي ثب 

 هب ي دهيبس تعبونيگزاسي  و ػش،بيه دسي،ذي ،نبثع 

 سوػتبهب دسگزاسي  بي جلت ،ـبسوت و ػش،بيهه سوؽ 

 هب يدهيبس   تعبوني وبسيفشيني و نويوسي دس 

يزارت تعاين، كار ي  ياحدَاي تابعٍ از طريق َا َاي تعايوي دَياري براي شركت اي آمًزشيَ اجراي ديرٌ -ب

 َا رفاٌ اجتماعي در سطح استان

ػغا اعضبي هيابت ،اذيشها   ؤهيبت ، تعبو ا وبس و سفبه اجتمبعي ثشايوصاست بي ي،وصؿي دس چبسچوة ثشنب،ه ي،وصؿي ه دوسه

 دوسها دس پبيب  وتب،ين  خبنه اين وصسات اص ،حل اعتجبسات ي،وصؽ ي  بي اجشاييه و هضينه ثشگضاسهب  تعبوني ،ذيشعب،ل و ثبصسع

 ؿود.  ثشاي فشاگيشا  صبدس ،ي ،شثوطگواهينب،ه 

 

 



 
 

 آمًزشي اَداف -1

 هب دهيبسي توانمنذػبصي تعبوني 

  يؿنبيي ثب لوانين و ،مشسات ثخؾ تعبوني جمهوسي اػال،ي ايشا  

 هب تعبوني دهيبسي و ثبصسػب  ،ذيشا  عب،ل اهيبت ،ذيشه ياستمبس ػغا علمي و يگبهي اعضب 

 هبي وـوس ،ذيشيت ثهينه ،نبثع ،بلي و انؼبني تعبوني دهيبسي  

 هب  ،غلوة تعبوني دهيبسي هجشياس و ،ذيشيت 

 َا َاي تعايوي دَياري ي پيشىُادي براي آمًزش شركتَا سرفصل-2

 جب،ع ثشگضاسي نحوه و هب تعبوني دهيبسي ؿشوت اػبػنب،ه ثب يؿنبيي، 

 يؿنبيي ثب لوانين تعبوني ويظه هيبت ،وػغا هيبت ،ذيشها ثبصسػب  و ،ذيشا  عب،ل 

 هب تعبوني دس خود لبنوني تىبليف و حموق ثب عب،ل ،ذيشا  و هيبت ،ذيشه ياعضب يؿنبيي 

 به يؿنبيي ثب ،جبني ،ذيشيت ،بلي و ،نبثع انؼبني دس تعبوني 

 هب دهيبسي تعبوني دسو اثشثخـي  انگيضؽ ،ذيشيت 

 اظهبسنب،ه تن يم نحوه و ،بليبتي ،مشسات و يؿنبيي ثب لوانين 

 (التصبدي -،بلي – فني) توجيهي هبي عشح تذوين اصول 

 هبي نوين و تجبست الىتشونيه ،جتني ثش سوؽ ثبصاس ،ذيشيت و ثبصاسيبثي 

 تعُدات طرفيه -3مادٌ 

 دفتر امًر ريستايي ي شًراَاي استاوداري -3-1

ثنذ  2هبي پيـنهبدي ثشاي ي،وصؽ دهيبسا  )،وضوع ثخؾ  دفتش ا،وس سوػتبيي و ؿوساهبي اػتبنذاسي دس ساػتبي اسائه ػشفصل

 نمبيذ: ،يجشايي انب،ه( تعهذات صيش سا  الف ؿيوه

 هب و فضبي ي،وصؿي الص  ثشاي ثشگضاسي دوسه ا ،ذسع ،جشة،نبثع ي،وصؿي تهيه و تب،ين 

 هبي ي،وصؿي   هبي الص  ثه فشاگيشا  ثشاي حضوس فشاگيشا  دس دوسه سػبني و انجب  همبهنگي اعالع 

 هب وبسثشدي ،وسد نيبص دهيبسا  دس ص،ينه تعبوني هبي احصبي نيبصهب و دوسه  

 نب،ه ؿيوههبي اػتبني دهيبسا  دس ساػتبي اهذاف  هب و همبيؾ گيشي اص فشصت نـؼت ي ثشاي ثهشهسيض ثشنب،ه 

 



 
 

   تعاين، كار ي رفاٌ اجتماعي ادارٌ كل  -3-2

هابي تعابوني    ي،اوصؽ ؿاشوت  هابي پيـانهبدي ثاشاي     دس ساػتبي اسائاه ػشفصال   اػتب  اداسه ول تعبو ا وبس و سفبه اجتمبعي

 نمبيذ: جشايي ،يانب،ه( تعهذات صيش سا  ؿيوه ةثنذ  2)،وضوع ثخؾ  هب دهيبسي

 ثه فشاگيشا  جضوات و ،نبثع ي،وصؿي اوتت تب،ينو  تهيه  

  هب ثشگضاسي دوسهثشاي و فضبي ي،وصؿي الص  ،جشة تب،ين ،ذسع  

 فشاگيشا ،وسد نيبص  وبسثشدي هبي احصبي نيبصهب و دوسه 

  هبي ي،وصؿي اػتب  دس ثشنب،ه فشاگيشا دس اولويت لشاس داد  ي،وصؽ 

 استان َماَىگي ي اجرا در -7مادٌ

هاب و   ،ابثين وصاست تعابو ا وابس و سفابه اجتمابعي و ػابص،ب  ؿاهشداسي        نب،ه همىبسي ،ـاتشن فاي   تفبهم (6)ثه اػتنبد ،بده 

سا ثشعهذه داسد و ،وظف اػت وفك تجصشه  نب،ه اين ؿيوه ياجشاهمبهنگي و نب،ه ،ؼئوليت  هبي وـوسا وميته اػتبني تفبهم دهيبسي

 نمبيذ. اسػبل نب،ه تفبهم ثه وميته ساهجشي ،لي ،ن مهبي  دوسه هبي ،شثوط سا دس ريل ،بده ،زووس گضاسؽ


