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  «نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانانآیین»

 :اصطالحات زیر درمعانی مشروح به کار می روند در این آیین نامه

 ـ 1383اسالمی ایران ـمصوب  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریالف ـ برنامه چهارم توسعه : برنامه چهارم توسعه اقتصادی

 ب ـ سازمان مدیریت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 ج ـ ستاد : ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

 ساله کشور 29-15د ـ جوانان : کلیه جمعیت 

 رنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانانهـ ـ برنامه : ب

جمهوری اسالمی ایران سیمای سازمان ملی جوانان موظف است با همکاری سازمان مدیریت و سازمان صدا و :2ماده

، به عنوان مبنای جوانان ظرف سه ماهنیازهای فراغتی ضمن تدوین شاخصهای کمی و کیفی مربوط به اوقات فراغت و

برنامه ها را  ، اقدامات اجرایی مربوط به هر یک ازتوسعهبرنامه در طول سالهای برنامه چهارم اجرای ارزیابی نتایج حاصل از

 .ستاد برساند به همراه تقسیم کار ملی پیشنهادی تهیه و به تصویب

ها، توسعه و درچارچوب استراتژی دستگاههای مرتبط با برنامه فراغتی جوانان موظفند در طول برنامه چهارم: 3ماده

، برنامه تقویت نقش محوریت برنامه اصالح نگرش وفرهنگ سازی ، باسیاستها، خط مشی ها و سازمان اجرایی برنامه

 ، برنامهه سازی زیرساختهای فراغتینیبه ، برنامهو بخش خصوصی در برنامه های فراغتی ، نهادهای مدنیخانواده

، ضمن با اوقات فراغت جوانان ساختارهای اجرایی مرتبطتوانمندسازیتوسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی و برنامه 

ماه پس از تصویب اقدامات اجرایی مربوط به برنامه  3، حداکثر برنامه اهدافانجام فعالیتها و اقدامات الزم به منظور تحقق

دبیرخانه ستاد ارایه  تصویب به پروژه های مربوط را در سطح ملی و استانی تدوین و جهت ملی در ستاد، ها و تقسیم کار

 .دهند

توسعه بامحوریت تقویت نقش  دستگاههای مرتبط با برنامه های فراغتی جوانان موظفند در طول برنامه چهارم: 4ماده

های فراغتی موجبات کاهش تصدی  بخش خصوصی در برنامه خانواده ها، نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی جوانان و

 .فراغتی را فراهم آورندغیردولتی در برنامه های ایش مشارکت بخشهایگری دولت و افز

رسانه ای درزمینه اهمیت و  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن تولید برنامه های: 5هماد

جریان  عنوان یک نیاز اساسی وهمچنین فرهنگ سازی و ضرورت گذاران صحیح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به

 ، برنامه اصالح نگرش وفرهنگ سازی در زمینه گذاران اوقات فراغت را بهو گردشگری سازی در زمینه برنامه های فراغتی

 .ستاد ارایه نماید، تهیه و جهت تصویب بههمراه تقسیم کار ملی پیشنهادی

، زیرساختهای فراغتیسازیبرنامه بهینه سازمان ملی جوانان و سازمان مدیریت موظفند اقدامات اجرایی مربوط به: 6هماد

اجرایی مرتبط با اوقات فراغت جوانان را و برنامه توانمندسازی ساختارهای برنامه توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی

 .، تهیه و جهت تصویب به ستادارایه نمایندتقسیم کار ملی پیشنهادی به همراه



 
  

 

www.dad-man.ir 

اطالعات وارتباطات در فضای مجازی و  عات موظف است با بهره گیری از فناوریوزارت ارتباطات و فناوری اطال: 7ماده

، برنامه های اوقات فراغت از اوقات فراغتسیاستهای گسترش فرهنگ استفاده شبکه های اطالعاتی و ارتباطی برنامه ها و

 .راحمایت نماید TIهای فراغتی جوانان در بسترکمی و کیفی برنامه و توسعه

مشی ها و برنامه سیاستها، خط زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی موظفند در چارچوبو: 8ماده

فضاها و اماکن مذهبی و  گیری مطلوب از مساجد،سازی و بهره ، اقدامات الزم را به منظور تقویت و فعالهای اجرایی

 .ردشگری انجام دهندکمی و کیفی برنامه های فراغتی و گ فرهنگی در راستای توسعه

گیری رایگان  زمینه بهره ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان ملی جوانان: 9ماده

را به منظور پشتیبانی وحمایت از سازمانهای ذی  جوانان از اماکن تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 .، فراهم نمایدمشارکت سازمانهای غیردولتی جوانان درزمینه فعالیتهای گردشگری ربط در امور گردشگری جوانان و جلب

مناسب جوانان از امکانات مندی سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی سازمان ملی جوانان به منظور بهره: 10ماده

ب به جوانان در زمینه گذاران ویژه و مناسدر ارایه خدمات ، ضمن تشویق و ترغیب بخش خصوصیو برنامه های ورزشی

 .اختصاص دهد خدمات به مناطق محروم و جوان روستاییامکانات خود را در این زمینه برای ارایه ، منابع واوقات فراغت

مستمر به منظوراجرایی نمودن  را به طور" ستاد ساماندهی اوقات فراغت "استانداران سراسر کشور موظفند: 11ماده

اعتبار از نهادهای مدنی و بخش ، جذبساماندهی اوقات فراغت ، اجرای مفاد برنامه جامعوقات فراغتمصوبات کمیسیون ا

 ، برقراری پل ارتباطی بین گروهاجرایی اعتبار دستگاهها، نظارت بر عملکرد دستگاههای ، تامین و تجمیعخصوصی

توانمندسازی ساختارهای اجرایی  به منظور، غیردولتی و خصوصی ازطرف دیگر هدف از یک طرف و ساختارهای دولتی

استانها ستاد ساماندهی اوقات فراغت با ریاست استاندار و دبیری سازمان کلیه مرتبط با اوقات فراغت را تشکیل دهند. در

 .جوانان تشکیل می گردد ملی

ساماندهی اوقات فراغت امات اجراییاقد ، به عنوان ناظر بر فرآیند تدوین و اجرای برنامه ها وسازمان ملی جوانان: 12ماده

وظایف محوله دستگاههای دولتی و  پیگیریهای الزم را به منظور انجام جوانان موظف است با همکاری سازمان مدیریت

 ساماندهی اوقات فراغت جوانان رابه عمل آورده و هر ساله گزارش پیشرفت کار در زمینه غیردولتی ذی ربط

 .هیئت وزیران ارایه نماید براساس گزارشهای ستاد به

موردنیازپروژه های  ، اعتبارسازمان مدیریت موظف است از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی ذی ربط: 12-1تبصره

 .دستگاههای مربوط منظور نمایددر ذیل ردیف در قالب برنامه ساماندهی اوقات فراغت 1384مصوب ستاد را از سال 

 


