عملکرد اداره کل امور عشایر استان فارس در حوزه ستاد صیانت
 -1أٛر ستادی
 -1-1تطىیُ وٕیت ٝسالٔت اداری ٔ ٚطخع ٕ٘ٛدٖ اػضای آٖ در ادار ٜوُ أٛر ػطایر فارس
 -2-1اتالؽ آلای ساساٖ ستري ت ٝػٛٙاٖ دتیر ستاد ٔروسی غیا٘ت از حریٓ أٙیت ػٕٔٛی ٚحمٛق
ضٟر٘ٚذاٖ درادار ٜوُ أٛر ػطایر طی اتالؽ ضٕارٛٔ 207/17/2145 ٜرخ1395/3/29 ٝ
 -3-1تطىیُ وٕیت ٝراٞثردی  ٚپیاد ٜسازی سیستٓ ٔذیریت ویفیت تر ٔثٙای استا٘ذارد
ISO
 -4-1تٛزیغ فرْ ٘ظرسٙجی ارتاب رجٛع در راستای اجرای تر٘أٞ ٝای غیا٘ت ازحمٛق ضٟر٘ٚذی ٚ
تىریٓ ارتاب رجٛع  ٚتٙٔ ٝظٛر ایجاد تحرن  ٚپٛیایی الزْ  ٚا٘سجاْ تخطیذٖ ت٘ ٝظاْ اداری
 -5-1ارساَ ٔٙطٛرحمٛق ضٟر٘ٚذی  ٚتىریٓ ٔردْ دروالْ ٔٛالی ٔتمیاٖ ت ٝادارات ضٟرستاٖ ٞا در
جٟت لرار ٌرفتٗ درٔؼرؼ ػٕٔ ْٛردْ
 -6-1ارساَ ٔٙطٛرحمٛق ضٟر٘ٚذی فٟرست تطریحی حمٛق  ٚتىاِیف دستٍاٞ ٜای اجرایی،
ارساِی ادار ٜوُ تازرسی استا٘ذاری فارس ت ٝادارات ضٟرستاٖ ٞا در جٟت تحمك تذاتیر
اداری ،اجرائی  ٚترٚیجی الزْ
 -7-1ترٌساری ٔٙظٓ جّسات وٕیت ٝغیا٘ت از حمٛق ضٟر٘ٚذی ت ٝغٛرت فػّی  ٚپیٍیری
درجٟت اجرای ٔػٛتات ٞر جّسٝ
 -8-1ترٌساری جّسات ضٛرای اداری أٛر ػطایر ت ٝغٛرت فػّی در ضٟرستاٟ٘ای استاٖ
 -9-1ترٌساری جّسات ضٛرای ػطایری استاٖ  ٚضٟرستاٟ٘ا تا حضٛر دستٍاٞ ٜای اجرائی استاٖ ٚ
ضٟرستاٟ٘ا در جٟت رفغ ٔطىالت جأؼ ٝػطایری  ٚارساَ غٛرت جّس ٝآٖ ت ٝادار ٜوُ ٚ
استا٘ذاری فارس
 -10-1وسة ٌٛاٞیٙأٝ

 ISOدر ارائ ٝخذٔات ت ٝجأؼ ٝػطایری  ٚتالش در جٟت

افسایص تٛإ٘ٙذی ارائ ٝخذٔات تا رػایت استا٘ذار ٞای ػّٕی  ٚفٙی
 -11-1تازرسی ػّٕىرد وّی ٝادار ٜستادی  ٚضٟرستا٘ی أٛر ػطایر استاٖ در راستای طرح تىریٓ
ارتاب رجٛع در تخطٟای ٔختّف ٞر ادارٔ(ٜاِی ،تؼا٘ٚی ٞا،آترسا٘ی سیار).....ٚ
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آٔٛزش واروٙاٖ:

 -1-2ترٌساری دٚر ٜآٔٛزضی آضٙائی تا تخطی از ٔمررات ٔاِی دِٚت
 -2-2ترٌساری دٚر ٜآٔٛزضی تجسی ٚ ٝتحّیُ غٛرت ٞای ٔاِی
 -3-2ترٌساری دٚر ٜآٔٛزضی آضٙائی تا ٔمررات طرح ٞای ػٕرا٘ی
 -4-2ترٌساری دٚر ٜآٔٛزضی آضٙائی تا لٛا٘یٗ ٔجازات ٞای اسالٔی
 -5-2ترٌساری دٚر ٜآٔٛزضی آضٙائی تا پذافٙذ غیر ػأُ
 -6-2ترٌساری وارٌا ٜتررسی تطثیمی  ٚوارتردی فر ًٙٞاسالْ  ٚغرب
 -7-2ترٌساری آزٔ ٖٛسالٔت اداری
 -8-2ترٌساری آزٔ ٖٛآضٙایی تا حمٛق ضٟر٘ٚذی
 -9-2ترٌساری دٚر ٜآضٙایی تا التػاد ٔمأٚتی ،اٞذاف  ٚراٞثردٞا
 -10-2ترٌساری وارٌاٞ ٜای آٔٛزضی تیٕ ٝاجتٕاػی  ٚداْ ػطایر
 -11-2ترٌساری والس ٞای آٔٛزش تٟذاضت فردی در ٔٙاطك ػطایری
 -12-2ترٌساری دٚرٟٞای آٔٛزضی استفاد ٜاز سٛخت ٞای فسیّی در ٔٙاطك ػطایری
 -13-2ترٌساری دٚرٞ ٜای آٔٛزضی ٚترٚیجی در جٟت افسایص تٛاٖ تِٛیذی ػطایر در راستای
اٞذاف التػاد ٔمأٚتی
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اجرای تثّیغات ٔحیطی
-1-3

٘ػة تٙر ٔٙطٛر اخاللی ادار ٜوُ أٛر ػطایر استاٖ فارس(طرح ٚیژ ٜتىریٓ ٔردْ ٚجّة
رضایت ارتاب رجٛع ) در ٔحُ درب ٚرٚدی ادار ٜوُ

٘ -2-3ػة تٙر (طرح تىریٓ ٔردْ ٚجّة رضایت ارتاب رجٛع در ٘ظاْ اداری ) در ٔحُ درب
ٚرٚدی ادار ٜوُ
٘ -3-3ػة تاتّ ٛرٚاٖ در ٔحُ ٚرٚدی ادار ٜوُ أٛر ػطایر در راستای رإٙٞای ارتاب رجٛع
٘ -4-3ػة تاتّٙٔ ٛطٛر ػفاف  ٚحجاب در ٔحُ راٞرٞٚای ادار ٜوُ تٙٔ ٝظٛر رإٙٞایی ٕٞىاراٖ
ٔ ٚراجؼاٖ ٔحترْ
٘ -5-3ػة تاتّ ٛسردر در ٚرٚدی اتاق پرس ُٙادار ٜوُ أٛر ػطایر درجٟت رإٙٞایی ٞر چ ٝتٟتر
ارتاب رجٛع ٔحترْ
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تطٛیمات

 -1-4تطٛیك تؼذادی از ٕٞىاراٖ و ٝدر ٌسارضات ارزیاتی ٘ظرات اراب رجٛع و ٝطثك ٘ظر ارتاب
رجٛع ػّٕىرد آٟ٘ا رضایت تخص تٛد ٜاست.
 -2-4تمذیر ٚتطىرازٔذیرػأُ ٔحترْ اتحادی ٝتؼا٘ٚی ٞای ػطایری ت ٝجٟت تالش در تؼأُ ٔیاٖ
تطىُ ٞای ػطایری  ٚاستفاد ٜاز پتا٘سیُ ٞای تاالل ٜٛجأؼ ٝػطایری در جٟت ارتماء سطح
ویفی زٍ٘ی ػطایر
 -3-4تمذیر ٚتطىرازٕٞىارا٘ی و ٝتا ارائ٘ ٝظرات  ٚپیطٟٙادات ٔٛثر خٛد زٔی ٝٙارائ ٝخذٔات ٔٛثرتر
را ت ٝجأؼ ٝػطایر فرإٛ٘ ٓٞد ٜا٘ذ
 -4-4تمذیر  ٚتطىراز ٕٞىاراٖ ضٟرستا٘ی و ٝدر اجرای أٛر ٔح ٚ ِٝٛپیطثرد اٞذاف سازٔا٘ی ٔٛفك
ػُٕ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ
 -5-4تمذیر  ٚتطىر از ضروتٟای پیٕا٘ىار طرف لرارداد ایٗ ادار ٜوُ ؤ ٝفاد لرارداد را تا تٟتریٗ
ویفیت  ٚدر زٔاٖ ٔمرر ت ٝاجرا در آٚرد ٜا٘ذ
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ارائ ٝخذٔات
 -1-5فؼاَ ٕ٘ٛدٖ تا٘ه اطالػات پیأه ادار ٜوُ در جٟت اٌا ٜسازی  ٚاطالع رسا٘ی ت ٝجأؼٝ
ٞذف در ٔٛالغ ضرٚری (ٔا٘ٙذ سیُ  ٚخطىساِی  ٚزٔاٖ وٛچ ػطایر )....ٚ
 -2-5ارساَ پیأه ٞای ٌرٞٚی ت ٝجأؼ ٝػطایری در راستای فر ًٙٞسازی  ٚارتماء دا٘ص حمٛق
ضٟر٘ٚذی
 -3-5ارائ ٝخذٔات اِىتر٘ٚیىی در راستای ارائ ٝخذٔات تٟتر ٔ ٚطّٛتتر ت ٝجأؼٞ ٝذف (أىاٖ ارائٝ
درخٛاست ٞا  ،پیطٟٙادات ٘ ٚظرات ت ٝغٛرت اِىتر٘ٚیىی)
 -4-5ارائِ ٝیست وأُ از خذٔات اِىتر٘ٚیه در ٔحُ ادارات أٛر ػطایر درجٟت خذٔات
ٔطّٛب ت ٝجأؼ ٝػطایر
 -5-5ارائ ٝاطالػات جأغ ػطایر در ٚتسایت ادار ٜوُ أٛر ػطایر ت ٝآدرسhttp://ashfars.ir
 -6-5ارائ ٝفرایٙذ ا٘جاْ وار در خػٛظ فؼاِیت ٞای ٔختّف ادار ٜوُ أٛر ػطایر در جٟت تٟرٜ
ترداری ٞرچ ٝتٟتر ارتاب رجٛع
 -7-5ارائ ٝخذٔات ٔیسخذٔت در ٔحُ ٚرٚدی ادار ٜوُ  ٚرإٙٞایی ٔراجؼیٗ ٔحترْ
 -8-5ارائٔ ٝىاٟ٘ای ٔٙاسة در جٟت ٘طستٗ ٔراجؼیٗ ٔحترْ در زٔاٟ٘ایی و ٝدر ادار ٜوُ حضٛر
دار٘ذ
 -9-5ارائ ٝفرْ ٞای ٘ظرسٙجی ارتاب رجٛع در ٔحُ ٞای ٔختّف از ادار ٜوُ در جٟت تىٕیُ آٖ
 ٚارائ٘ ٝظرات  ٚپیطٟٙادات ٔراجؼیٗ ٔحترْ
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ٔاللات ٞای ػٕٔٛی ٔ ٚردٔی
 -1-6دیذار تا خا٘ٛادٞ ٜای ضٟذا،ایثارٌراٖ  ٚجا٘ثازا٘ؼطایری در ا٘مالب اسالٔی  8 ٚساَ دفاع
ٔمذس
 -2-6دیذار تا أأاٖ جٕؼ ٝضٟرستاٟ٘ای ػطایری استاٖ  ٚوسة راٞىارٞا ٘ ٚظرات ایطاٖ در
خػٛظ ارائ ٝخذٔات ٔطّٛتتر ت ٝجأؼ ٝػطایری
ٕٞ -3-6راٞی تا استا٘ذار ٔحترْ در ٔٙاطك ػطایری در جٟت تررسی ٔطىالت آ٘اٖ  ٚوٕه در
جٟت رفغ ٘یاز اٟ٘ا تا ٔساػذت استا٘ذار ٔحترْ استاٖ  ٚتازدیذ ازتٛإ٘ٙذی ٞای ػطایر در
ٕ٘ایطٍاٞ ٜای ٔختّف در سطح استاٖ  ٚوطٛر
 -4-6دیذار تا ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔجّس ضٛرای اسالٔی ضٟرستاٟ٘ای ٔختّف ػطایری در خػٛظ ارائٝ
راٞىارٞای خذٔات رسا٘ی ٔطّٛب ت ٝجأؼ ٝػطایر ٚرسیذٌی ت٘ ٝیاز ٞای جأؼ ٝػطایری
 -5-6دیذار تا فرٔا٘ذاراٖ  ٚتخطذاراٖ ضٟرستاٖ ٞای استاٖ در جٟت حُ ٔطىالت جأؼ ٝػطایری
 -6-6دیذار تا خا٘ٛادٞ ٜای ػطایری در ٔٙاطك ػطایری  ٚتررسی ٔطىالت ػطایر درٔٙاطك ػطایری
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سایر الذأات در راستای اجرای تر٘أ ٝغیا٘ت از حمٛق ضٟر٘ٚذی  ٚتىریٓ ارتاب رجٛع
٘ -1-7ػة غٙذٚق ٘ظرسٙجی ت ٝا٘ضٕاْ فرْ ٞای ٘ظر سٙجی در ٔىاٖ رٚئیت ارتاب رجٛع
٘ -2-7ػة غٙذٚق پیطٟٙادات
٘ -3-7ػة ٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی ٚپست سازٔا٘ی واروٙاٖ
٘ -4-7ػة ضرح ٚظایف ٞروارٔٙذ در ٔحُ استمرار
٘ -5-7ػة ٔٙطٛر اخاللی واروٙاٖ در ٔحُ ادارٜ
ٚ -6-7جٛد غٙذِی در راٞر ٚ ٚاطاق واروٙاٖ
 -7-7تؼثی ٝدستٍا ٜآب سردوٗ
 -8-7تٕیس ٔ ٚرتة تٛدٖ ٕ٘ازخا٘ٝ
٘ -9-7ظٓ  ٚا٘ضثاط ظاٞری ساختٕاٖ
 -10-7حضٛر تٛٔ ٝلغ واروٙاٖ در ٔحُ وار
 -11-7ػذْ ٔطاٞذٛٔ ٜارد ٘أٙاسة(استؼٕاَ دخا٘یات )... ٚ

