
   1393فرم ارزیابی عملکرد امور مجامع و تشکلهاي مردم نهاد استان گیالن سال 

  سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري 

  عنوان شاخص : شناسایی و سامان دهی سازمان هاي مردم نهاد (سمن ) در راستاي سیاست هاي کالن سازمان 

  توضیحات  عنوان  تعداد  شاخص ارزیابی عملکرد  ردیف

1  
سازمان دهی تشکلهاي 

  مردم نهاد

  شناسایی تشکل 

  مردم نهاد

  دریافت تقاضاي هیات موسس  1

  براي ایجاد سمن  

برگزاري جلسات راهنمایی و توجیه اعضا براي تقویت انگیزه 

معرفی و آشنایی اعضاي هیات موسس سمن ها  –ایجاد سمن 

حمایت از تشکلها با ارائه معرفی نامه به -با روند ثبت انجمن 

  منظور بازدید رایگان از اماکن تاریخی استان و کشور 

      1  برگزاري کمیته ارزیابی

  

نظارت بر جلسات 

  مجمع عمومی سمن ها

جلسه مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه با حضور   -  1

  نماینده استانداري 

رسیدگی به تخلفات 

  سمن ها 

با توجه به دستورالعمل ابالغی رسیدگی به تخلف ها از سوي این   -  -

  اداره کل صورت نمی گیرد.

با توجه به بخشنامه وزارت کشور صدور مجوز و تمدید مجوز از   -  -  تمدید مجوز سمن ها 

  سوي وزرات کشور و فرمانداري ها صورت می گیرد.

توانمند سازي تشکلها با برگزاري کارگاه هاي   2

  آموزشی و تخصصی

مشارکت تشکلهاي مردم نهاد در برگزاري    9

حضور تشکلهاي مردم نهاد -کارگاه آموزشی 

راهنمایی و –در کارگاه هاي آموزشی 

  مشاوره مسئول حمایت از تشکلها 

و تخصصی نظیر کارگاه آموزشی حمایت از حضور تشکلها در 

هماهنگی  –آشنایی با قوانین  دوره آموزشی تشکلهاي مردم نهاد

  به منظور بازدید رایگان ازاماکن تاریخی استان و کشور

مشارکت  تشکلها در برگزاري نشست ها و   15   برگزاري همایش و نشست  3

برگزاري  - همایش هاي تخصصی اداره کل 

نشست با تشکلها در راستاي برنامه ریزي 

  تقویم برنامه هاي اجرایی اداره کل 

نشست با تشکلهاي مردم نهاد در خانه سازمان هاي غیر دولتی 

نشست تخصصی  –نشست با انجمن خانه فرهنگ گیالن –استان 

سمینار آموزشی ویژه - نشست ) 4با گروه هاي کاري تشکلها (

  دهیاران 

  



جشنواره ها و  برگزاري در مشارکت سمن ها   35  برگزاري نمایشگاه و جشنواره  4

 نمایشگاه هاي محلی ، استانی و ملی 

نمایشگاه صنایع   –مورد )  12جشنواره ( استانی و محلی جمعا 

جشنواره نظیر - مورد ) 15دستی ملی و استانی و محلی (جمعا 

صنایع دستی و  نمایشگاه –نوروزي موزه میراث روستایی 

   نمایشگاه گردشگري

اقالم فرهنگی معرفی جاذبه هاي فرهنگی   نسخه     تهیه محصوالت فرهنگی  5

  ،تاریخی و گردشگري استان 

ارائه اقالم فرهنگی نظیر بروشور ، نقشه راهنماي گردشگري و 

کتابچه راهنماي گردشگري جهت آشنایی با استان ، تهیه اقالم 

   فرهنگی با همکاري تشکلهاي مردم نهاد

  




