
 

 سازمان مأموریت

 : منظور به شهروندان برای مختلف های فعالیت انجام 

 

 . شهرنشینی زندگی سبک بهبود (1

 . شهروندی قوانین رعایت با شهروندی رفتاری ناهنجاریهای کاهش (2

 . شهروندی فرهنگ ارتقای های برنامه در شهروندی آموزش میزان افزایش (3

 . ورزشی و فراغتی و هنری و فرهنگی های برنامه از شهروندان مندی بهره میزان افزایش (4

 و هنری و فرهنگی های برنامه در( محور اجتماع) نهادمردم های گروه مشارکت و ظرفیت افزایش (5

 . ورزشی

 شادی ارتقای منظور به محالت سطح در ورزشی و هنری و فرهنگی فضاهای و اماکن دتعدا افزایش (6

 شهروندی نشاط و

 

  اهداف راهبردی

 

  الف( حوزه ستادی

 

توسعه رشد ویادگیری سازمانی / تامین منابع مالی پایدار / استقرار سیستم های سازمانی 

 نوین

  ب ( حوزه شهروندی

 

ارتقاء  / گسترش فرهنگ عمومی شهروندی / تامین نیازهای فرهنگی اجتماعی شهروندان

 شهروندان سطح رضایت شهروندان / تعظیم شعائر و تقویت هویت ملی , محلی و فرهنگی

 راهبردها و برنامه های توسعه رشد ویادگیری سازمانی

توسعه  / توسعه ظرفیت کارکنان ومدیران با افزایش مهارت ها،دانش واستعدادهای کارکنان

ش سازمان / افزای انگیزه و حس تعلق به رضایت از شرایط فیزیکی وفرهنگ سازمانی / افزایش

 امنیت مالی، شغلی و سالمتی

 



  راهبردها و برنامه های تامین منابع مالی پایدار

 توسعه منابع درآمدزا / همکاری و مشارکت با بخش خصوصی

 راهبردها و برنامه های استقرار سیستم های سازمانی نوین

فرهنگ  نان / اشاعه و نهادینه سازیتقویت سیستمهای ارزیابی و پایش عملکرد کارک

ی کیفیت زندگ مستندسازی و ارائه عملکرد کارکنان / تقویت و توسعه سیستم های بهبود

 کارکنان

 راهبردها و برنامه های گسترش فرهنگ عمومی شهروندی

نگ فره آشناسازی شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و سبک زندگی اسالمی / تقویت مبانی

شهروندان به  شارکت عمومی شهروندان و گروه های داوطلب / ترغیبشهروندی / جلب م

 (وندالیسیم) . مشارکت در فضاسازی شهری و جلوگیری از تخریب اموال عمومی

 راهبردها و برنامه های تامین نیازهای فرهنگی اجتماعی شهروندان

 ا وتوسعه فضاهای فرهنگی و تفریحی شهری / زیباسازی منظر شهری / تقویت ارزش ه

 نگرش های شهروندی / گسترش فعالیت های فرهنگی و تفریحی / گسترش فعالیت های

ا و برنامه ه کتابخانه تلفنی رنگین کمان / ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی و هنری / طراحی

توسعه کمی و  / خدمات فرهنگی / ارتقاء فرهنگ ورزش همگانی و تحرّک در شهروندان

خانه های ورزش ,  , نات ورزش همگانی بویژه اماکن محلیکیفی دسترسی به فضا و امکا

استعدادهای ورزش قهرمانی /  زمین های روباز و چمن مصنوعی / شناسایی و جذب پرورش

همگانی / آموزش و ترویج فناوری  گسترش مشارکت نهادها و دستگاهها در توسعه ورزش

نگ و دانش شهر و شهروندان ارتقاء فره / اطالعات و ارتباطات در میان تمامی شهروندان

 راهبردها و برنامه های ارتقاء سطح رضایت شهروندان()مهندسی فرهنگی شهروندی

رسانی  ترویج سالمت شهری / بهبود سبک زندگی با تاکید بر شادابی و سالمت / اطالع

حضور فعال  و مردمی هایمشارکت کردن نهادینه/  شهر جانبه¬توسعه پایدار و همه

در پایداری محالت  های توسعه و مدیریت شهری به عنوان نقش محوریر فعالیتشهروندان د

 شهری )تقویت ارتقای معنوی ( / آموزش شهروندی

 . راهبردها و برنامه های تعظیم شعائر و تقویت هویت ملی , محلی و فرهنگی شهروندان

ونمایان  / زندهترویج فرهنگ ایثار ،جهاد وشهادت / مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم 

ونهی از منکر )عفاف  نگهداشتن اندیشه های امام خمینی )ره( / ترویج فرهنگ امر به معروف

مفاهیم قرآن و عترت با اولویت  وحجاب ،و...( / ترویج فرهنگ اقامه نماز / توسعه و تعمیق



اخالق  تقویت هویت محله ای / آموزش وارتقاء / نیازهای روز / ارتقاء تفکر دینی شهروندان

 شهروندی


