
 

 

 شناسنامه فرآیند

 کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان عنوان فرآیند:

 1 شماره فرآیند:

 دفتر امور بانوان و خانواده اداره کل / دفتر:

 

اقدام در جهت ارتقاء سطح تعامل و همکاری مؤثر با  هدف فرآیند:
های اجرایی و مراجع ذیربط در حوزه زنان و خانواده و ایجاد دستگاه

 نگی در جهت رفع مشکالت و مسائل زنان و خانواده استانهماه
 روز 54هر  مدت زمان انجام فعالیت:

   کارشناس امور بانوان و خانوادهمسؤلیت ها:

 بانوان استان ذینفعان:

 نرم افزار اتوماسیون اداری سیستم ها / ابزار مورد استفاده:

 

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

ها و خط مش استابالغ سی

ها و ها، بخشنامهفعالیت

های معاونت امور دستورالعمل

زنان و خانواده ریاست 

جمهوری و دفتر امور زنان و 

خانواده وزارت کشور و 

پیشگیری و نظارت برای 

 اجرای آنها

 

بررسی و تلفیق برنامه های بلند -
مدت و میان مدت و کوتاه مرتبط با 

هار چوب امور بانوان و خانواده در چ
 برنامه های توسعه کشور

نظارت و ارزیابی بر عملکرد -
دفاتر امور بانوان و خانواده 

ها و تطبیق فعالیت فرمانداری
آنان، برنامه های حوزه زنان و 

 خانواده استان 

 
تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با -

امور بانوان و خانواده و ارائه پیشنهاد 

شورای آموزش و به دبیرخانه 

 رورش استان پ

مشکالت و  ،شناسایی مسائل -
در نیازهای بانوان  و خانواده استان 

، کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی
و فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی 

های بررسی و راهکار و ارائه پیشنهاد
ه هماهنگی جهت مناسب در زمین

های الزم در رفع فراهم نمودن زمینه
 مشکالت بانوان و خانواده 

 
 

ابی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان و ارزی-
 خانواده استان

 
 مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده در استان  تقویتبرنامه ریزی برای -

 
ایجاد هماهنگی در سیاستهای و خط مشی ها ی اجرایی جهت پیشبرد -

 اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

 
دن طرحهای فرهنگی و اجتماعی در کارگروه تخصصی و ارسال مصوب ش-

به شورای برنامه ریزی  و توسعه استان جهت تصویب نهایی و تخصیص 
 اعتبار الزم

 

نهاد در حوزه زنان و خانواده به منظور های مردمتعامل با سازمان-
 افزایش مشارکت عمومی زنان

 

 



           عنوان فرایند                                                                                                                   

 

 

 هدف

 

 

 

 ورودی

 

  

 

 اقدامات

 

 

 

 

 

 خروجی

 

 

 

 

 

«نمودار  فرآیند کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان»  

 کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان

های اجرایی و اقدام در جهت ارتقاء سطح تعامل و همکاری مؤثر با دستگاه

ت مراجع ذیربط در حوزه زنان و خانواده و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مشکال

 و مسائل زنان و خانواده استان 

 

بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان  -
مدت و کوتاه مرتبط با امور بانوان و خانواده در 

 چهار چوب برنامه های توسعه کشور 

 

نظارت و ارزیابی بر عملکرد دفاتر امور بانوان و -
 ان، برنامهها و تطبیق فعالیت آنخانواده فرمانداری

 های حوزه زنان و خانواده استان 

های معاونت ها و دستورالعملها، بخشنامهها و خط مش فعالیتابالغ سیاست

امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور و 

 پیشگیری و نظارت برای اجرای آنها

تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان 

انواده و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه شورای و خ

 آموزش و پرورش استان 

 

شناسایی مسائل ،مشکالت و نیازهای بانوان  و  

خانواده استان در کلیه ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، 

و بررسی و راهکار فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی 

های مناسب در زمینه هماهنگی و ارائه پیشنهاد

مینه های الزم در رفع جهت فراهم نمودن ز

 مشکالت بانوان و خانواده 

 

 
 ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان و خانواده استان 

 برنامه ریزی برای تقویت  مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده در استان 
مرتبط با امور بانوان و خانواده استانایجاد هماهنگی در سیاستهای و خط مشی ها ی اجرایی جهت پیشبرد اهداف   

مصوب شدن طرحهای فرهنگی و اجتماعی در کارگروه تخصصی و ارسال به شورای برنامه ریزی  و توسعه استان جهت تصویب نهایی و تخصیص 
 اعتبار الزم

 تعامل با سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده به منظور افزایش مشارکت عمومی زنان


