
   1394فرم 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  3

  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 

  پرونده: 2ارزیایی   2  برگزاري کمیته ارزیابی

انجمن فارغ التحصیالن صنایع دستی  

انجمن هنرمندان و فعاالن –استان گیالن 

  صنایع دستی استان گیالن

  

  فرمانداري رشت ارسال گردید.دو پرونده مذکور به 

نظارت بر جلسات 

  مجمع عمومی سمن ها

جلسه مجمع عمومی انجمن فارغ   1

  التحصیالن صنایع دستی استان گیالن

جلسه مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه با حضور 

  نماینده استانداري برگزار شد.

  

رسیدگی به تخلفات 

  سمن ها 

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

  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 به صورت 

  جلسات داخلی

  

 –کارگاه آموزشی فرصت هاي اقتصادي در زمینه صنایع دستی 

کارگاه آشنایی با  –کارگاه تخصصی میراث هنري در ماسوله 

سمینار گردشگري و تجارت در هزاره  –تجهیزات طبیعت گردي 

  سوم 



مشارکت  تشکلها در برگزاري نشست ها و   11  برگزاري همایش و نشست  3

برگزاري  - همایش هاي تخصصی اداره کل 

نشست با تشکلها در راستاي برنامه ریزي 

  تقویم برنامه هاي اجرایی اداره کل 

همایش ملی  -هم اندیشی باستان شناختی غرب گیالن

بزرگداشت  –نشست بانوان هنرمند با استاندار  –کارآفرینی زنان 

 –نشست هنرمندان با معاون صنایع دستی کشور  –استاد معین 

همایش گفتمان ، اعتدال دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگري 

لتی نشست تخصصی آموزشی گروه کاري تشکلهاي غیر دو –

سومین همایش بین المللی موزه  –گردشگري و توسعه پایدار 

بزرگداشت  –نکوداشت عمارت کاله فرنگی  –میراث روستایی 

  حضور در مراسم استقبال از رییس جمهور–پدر چاي ایران 

جشنواره ها و  برگزاري در مشارکت سمن ها  55  برگزاري نمایشگاه و جشنواره  4

 نمایشگاه هاي محلی ، استانی و ملی 

جشنواره  –جشنواره دلبافته هاي داري  -جشنواره آدم برفی 

نمایشگاه  –مورد )  8پخت غذاي محلی( استانی و محلی جمعا 

جشنواره -مورد ) 30صنایع  دستی ملی و استانی و محلی (جمعا 

ملی شگاه نمای -مراسم آیینی چهل منبرالهیجان - اربادوشاب

جشنواره –در عرصه اقتصاد مقاومتی توانمندیهاي روستاییان 

جشنواره شکرگزاري خرمن  –جشنواره چادرشب  بافی  –فندق 

چهارمین  - جشنواره مجسمه هاي شنی –جشنواره حصیر  –

جشنواره  -جشنواره رشته خشکار–نمایشگاه بین المللی تهران 

نوروزي موزه  جشنواره–جشنواره توت فرنگی  -گل گاوزبان

  نمایشگاه نوروزي –میراث روستایی 

 20000  تهیه محصوالت فرهنگی  5

  نسخه

معرفی و آشنایی با قوانین و مقررات سمن 

اقالم فرهنگی معرفی  –مقاالت مرتبط  –ها 

جاذبه هاي فرهنگی ،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

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به سمن ها در پرتال اداره کل 

 –بارگذاري شده است .  www.gilanchto.irبه آدرس : 

مقاالت مرتبط با سمن ها نیز در پرتال به آدرس فوق بارگذاري 

  شده است .

  

http://www.gilanchto.ir/



