
ستبد تْسعَ ّ ترّیج فرٌُگ البهَ ًوبز 
ستبد صیبًت از حرین اهٌیت عوْهی ّ حمْق ضِرًّذاى دستگبٍ ُبی اجرایی 

 اسبهی ضْرا ُب ّ کویتَ ُب



ُذف: 

َتمْیت جبیگبٍ البهَ ًوبز ّتْسعَ فرٌُگ ًوبز در داًطگبٍ ّهراکس ّاثست 

ّظبیف: 

 ثرًبهَ ریسی هٌبست در جِت گسترش فرٌُگ البهَ ًوبز 

 هْضْعبت هرتجطپژُّطگراى در تکرین ّ تطْیك 

 خبًَ ُبّپطتیجبًی ًوبز الذام ضبیستَ در جِت احذاث،تجِیس 

فراُن آّردى زهیٌَ ُبی الزم جِت تْسعَ ًوبزُبی جوبعت 

ارائَ گسارش پیراهْى ّضعیت ًوبز ثَ ستبد 

ٍثرًبهَ ریسی جِت پخص اراى حتی االهکبى ثَ صْرت زًذ 

 

 خالصَ آئیي ًبهَ ستبد تْسعَ ّترّیج فرٌُگ البهَ ًوبز  



 (رئیس ستبد)داًطگبٍرئیس 

 (دثیر ستبد)ًِبد ًوبیٌذگی همبم هعظن رُجریهسئْل 

 درهبىهعبّى 

 داًطجْئیهعبّى 

 ّاحذ چِبدداًطکبُیهسئْل 

 گرٍّ هعبرفهذیر 

 ُیبت علوی فعبل در حْزٍ البهَ ًوبزیکٌفر 

 ًفر داًطجْی فعبل در ایي حْزٍیک 

 حذالل ُر هبٍ یکجبر تطکیل جلسَ دُذستبد 

 

 اعضبء ستبد تْسعَ ّترّیج فرٌُگ البهَ ًوبز

 



اُذاف: 
1 گسترش ّترّیج فرٌُگ عفبف ّحجبة 

2 تْجَ ثَ پْضص هٌبست ّرعبیت ضئًْبت اسالهی 

3صیبًت از حمْق ضِرًّذی 

4آگبٍ سبزی هردم از حمْق ّتکبلیف ثَ هٌظْر ارتمبء اًضجبطی اجتوبعی 

5   پیطگیری از ثرّز تخلفبت اداری ّرسیذگی ثَ ضکبیبت هردم ّپیگیری ثرای

 ثرخْرد ثب هتخلفیي در ادارات

 

 ضِرًّذاىستبدصیبًت از حرین اهٌیت عوْهی ّحمْق 
 (صیبًت از حمْق ضِرًّذی ّترّیج ّ گسترش فرٌُگ عفبف ّحجبة)



(رئیس دستگبٍ اجرائی:)رئیس ستبد 

2 هعبّى داًطجْئی فرٌُگی(:جبًطیي) 

3 (ترجیحب رئیس ثبزرسی دستگبٍ:)دثیر حمْق ضِرًّذی 

4  (حْزٍ ریبستهذیر ترجیحب :)ّحجبةدثیر عفبف 

5  سرپرست ُیبتِبی رسیذگی ثَ تخلفبت اداری 

6 ٍهطبّر حمْلی داًطگب 

7  ثمیَ اعضبء صفحَ ثعذگسیٌص                            هسئْل 

 

 ستبدصیبًت از حرین اهٌیت عوْهی ّحمْق ضِرًّذاىاعضبی 



8 هسئْل حراست 

9 َهسئْل ًِبد ًوبیٌذگی ّالیت فمی 

10 هسئْل ثسیج اسبتیذ 

11هسئْل ثسیج کبرکٌبى 

12ًوبیٌذٍ اهْر ثبًْاى 

13هسئْل ستبد اهر ثَ هعرّف ًِّی از هٌکر 

14 ثمیَ اعضبء صفحَ ثعذ          اًسبًیهعبّى تْسعَ هذیریت ّهٌبثع 

 

 ستبدصیبًت از حرین اهٌیت عوْهی ّحمْق ضِرًّذاىاعضبی 



15هعبّى آهْزضی 

16 هعبّى ثِذاضتی 

17  درهبىهعبّى 

18  هسئْل رّاثط عوْهی 

19هسئْل ستبد ضبُذ ضبُذ ّایثبرگراى 

20دثیر کویتَ اًضجبطیذاًطجْیبى 

21ٍدًّفر از ًوبیٌذگبى تطکل ُبی فعبل  داًطجْیی داًطگب 

 

 ستبدصیبًت از حرین اهٌیت عوْهی ّحمْق ضِرًّذاىاعضبی 



 هتطکرم هتطکرم


