
 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 1616/99/6111 شماره:
 11/10/6199 اترخی:
  ويپست:

 

 19916تلفن: 6990919999،کدپستی:199تهران:خیابان آزادی، پالک    69265485ش ش :

 «شیوه نامه»

  
 

 

 

 معاونین مدریاعال 

 مستق  ستادیمدریان ک  
 با سالم 

به حول قوّه الهی و به منظور صیانت و پاسداشت مقام شاام  شاهداو واقمقاام و ارگاار ماز مواتو و  وساوه و  امور     

جهاا  و اااناهیها اناور ایثاار رار نارنناار و شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار »فمهنگ ارگار و جهاد 

 امدد  اا نتابت باه شاود   کالیم میمیده مینا« شورا»که در ارن شیوه نامه به اختصار « اازنار تأنین اجتماعا

پیگیمی امور مم بط با ارگار ماز شاغم و باونکتته ساوماز اقدام نموده و ساووکارهای اجماری متناسب با  لمرم پمسانم 

 ارگار م را در ساوماز پیکنهاد نمارد.

رساانی باه رک قانوز جامع خدماتکلیه پمسنم شاغم و باونکتته ساوماز که بماساس  واررف مندرج در ماده  -1نا ه 

 باشند  مکمول  صمیمات موضوع ارن شیوه نامه خواهند بود.ارگار ماز و آرین نامه آز که در وممه ارگار ماز می

 التامات قانونی مم بط با ارگار ماز: -2نا ه 

و  حلیم فمهنگ ارگاار و جهااد و سااماندهی اماور ارگاار ماز ابوغای ماور   های کلی نظام در امور  مور سیاست -

 مقام موظم رهبمی  92/9/9832

 قانوز بمنامه شکم پن  ساله  وسوه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسومی ارماز  -

 های ممبوطه رسانی به ارگار ماز و آرین نامهقانوز جامع خدمات -

 های آز نامهعی جانباواز انقوب اسومی و آرینقانوز  تهیوت استخدامی و اجتما -

 های آز نامهقانوز حالت اشتغال متتخدماز شهید  جانباو  اوکارافتاده و مفقوداقثم انقوب وجنگ  حمیلی و آرین -

 نامه آز قانوز نحوه باونکتتگی جانباواز و مولوقز عادی و شاغلین مکاغم سخت و وراز آور و آرین -

 اقجما درخصوص ارگار مازمقمرات موتبم و قومسارم قوانین و  -

 اهداف  کلیم شورا عبارت است او: -3نا ه 

الف( نیم به اهداف  مضامین و محورهای مورد نظم نظام مقدس جمهوری اساومی اراماز درخصاوص  امور  و  وساوه 

 فمهنگ ارگار و شهادت وامور ارگار ماز 

 های امور ارگار ماز در ساوماز  أمین اجتماعی لیتب( بمرسی و ارائه پیکنهادات در ومینه فوا

 ج(  أکید و اهتمام بم  لمرم ارگار ماز بماساس قوانین ممبوطه 

د( بمرسی و ارائه پیکنهادات در مورد ار قاو فمهنگ پارداری  ونده نگهداشتن  حماست و  مور  فمهنگ ارگاار و شاهادت 

 در ساوماز  أمین اجتماعی

 

 
  هاگی، اجتماعی و امور استانمعاونت فرهن حوزه:

 جهاد و ساماندهی امور ایثارگران  حکیم فرهنگ ایثار ونامه اجرایی شورای ترویج و ت شیوه موضوع:

 تامین اجتماعی کارکنان سازمان
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 های واحدهای ساوماز درخصوص ارگار ماز ی فوالیتها( هدارت و پکتیبان 

 اعضای شورا شامم افماد ورم است: -4نا ه 

 ها )رئیس شورا(مواوز فمهنگی و اجتماعی و امور استاز -9

 اقختیار ارکازمواوناز ساوماز را نمارند از  ام -9

 اقختیار ویمکاور و مدرمکم دفتم مدرمعامم را نمارنده  ام -8

 اقختیار ویمدرمکم حماست را نمارنده  ام مکاور مدرمعامم و -4

 اقختیار ویمدرمکم امور حقوقی و قوانین ساوماز را نمارنده  ام -5

 رئیس اداره هماهنگی امور ارگار ماز )دبیم شورا( -6

  مدند.به صورت کتبی به رئیس شورا مومفی می اقختیار اعضای شورانمارند از  ام -1تبصره 

 باشد.ورا در دفتم اداره هماهنگی امور ارگار ماز ستاد ممکتی متتقم میدبیمخانه ش -2تبصره 

 وظارف شورا عبارت است او: -5نا ه 

 بمرسی پیکنهادات واصله درخصوص امور ارگار ماز  -9

 ی ساوماز در چارچوب قوانین و مقمرات ممبوطه حمارت او ارگار ماز هملار شاغم و باونکتته -9

 ی مختلف ساوماز درخصوص امور ارگار ماز هامتاعدت و هملاری با حووه -8

صوح سااومانی جهات طای مماحام اداری ارائه پیکنهادهای مختلف در راستای حمارت او ارگار ماز به مماجع ذی -4

  صورب و اجما 

 پیگیمی اجمای قوانین و مقمرات مم بط با امور ارگار ماز ساوماز  ا حصول نتیجه  -5

هااای فمهنگاای  ماااهبی  اجتماااعی و رفاااهی باامای ارگااار ماز و ا و فوالیتهررتی و بم ااتاری  مامیداشااتبمنامااه -6

 های ووار خانه متبوع های آناز در چارچوب قوانین و مقمرات موضوعه و ابوغیهخانواده

 وظارف رئیس شورا عبارت است او: -6نا ه 

 جلتات ویین دستور بم تاری جلته و دعوت او اعضاو شورا و نظارت متتمم بم حتن اجمای  -9

 های ممبوطه پس او  أرید مدرمعامم صوح و کمیتهارسال پیکنهادات و  صمیمات شورا به مماجع ذی -9

 پیگیمی اجمای  صمیمات شورا در ساوماز پس او ابوغ مدرمعامم  -8

آوری و ای و درماانی سماسام ککاور و جماعکام بیماهبم تاری جلته ساقنه همارش نمارناد از ارگاار ماز ادارات -4

 دی پیکنهادات ارکاز جهت طمح در شورابنجمع

 ها و  صمیمات شورا در همارش ساقنه نمارند از ارگار مازارائه  تارش مختصمی او فوالیت کمیته -5

 وظارف دبیم شورا عبارت است او: -7نا ه 

 رسانی آز به اعضای شورا  هیه و  نظیم دستور جلتات و اطوع -9

 تته و  نظیم صورت جلتاتهای وابشمکت در جلتات شورا و کار موه -9

 ها و... مم بط با شمح وظارف شورا ها  بمنامههای طمحنورسساوی و  هیه کلیه پیشآماده -8

 پیگیمی  صمیمات ابوغ شده و ارائه  تارش به رئیس شورا  -4
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یه  تارشات و های ممبوط به ارگار ماز و  هها  اسناد و دستورالوممنامهثبت و بارگانی ملا بات   مدآوری کلیه آرین -5 

 مماسوت شورا

 احصاو اطوعات جامع آماری هملاراز شاغم و باونکتته ارگار م ساوماز جهت نگهداری در آرشیو  -6

 وظارف اعضای شورا عبارت است او: -8نا ه 

 مطالوه موارد ارسالی در دستور جلته و آماد ی کامم جهت حضور در جلتات شورا  -9

 حضور به موقع و مکارکت فوال در جلتات شورا  -9

 های مم بط با شورا در حووه ذرمبط پیگیمی فوالیت -8

 شمکت در همارش ساقنه نمارند از ارگار ماز ساوماز و بمرسی مکلوت مطموحه  -4

اباوغ هاای سااوماز پاس او  امدد. حووه صمیمات شورا به مدرمعامم ساوماز جهت  أرید و ابوغ ارساال می -9نا ه 

 باشند.اقجما میمدرمعامم نتبت به اجمای  صمیمات شورا در چارچوب قوانین و مقمرات قوم

کام بارتت او حیث انطباق با قوانین و مقمرات به پاراف اداره صمیمات شورا قبم او ارسال بمای مدرمعامم می اتبصره 

 امور حقوقی و قوانین ساوماز بمسد.

 ورا دارای ضوابط و مقمرات ورم است:بم تاری جلتات ش -11نا ه 

 مدد. در صورت ضمورت با پیکنهاد دبیم شورا و با  کخیص جلتات شورا به طور مومول هم سه ماه رلبار بم تار می -9

 رئیس شورا  املاز بم تاری جلتات فوق الواده میتم است.

گبت اکگمرت اعضاو حاضم در جلته رابد.  صمیمات شورا منوط به رأی مجلتات با حضور دو سوم اعضاو رسمیت می -9

 باشد.می

در پاراز هم جلته  صور جلته حاوی شمح مختصمی او مطالب مطموحه و لیتت  صمیمات جلته  وسط دبیم شورا  -8

 رسد. هیه و به امضای اعضا می

 است. ماز رسیده بصمه در  ارر  ............ به  أرید مدرمعامم ساو 8ماده و  99ارن شیوه نامه مکتمم بم  -11نا ه 
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