مصوبه «آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده»
(مصوب جلسه  ۲۸۶مورخ  ۱۸۸۱/۱۱/۶۲شورای عالی انقالب فرهنگی)
نهاد ریاست جمهوری
مصوبه «آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» که در جلسه مصوب جلسه  ۲۸۶مورخ  ۸۸/۱۱/۶۲و براساس مصووبه ۸۸/۱۱/۱۱
شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی بهتصویب رسیده است ،به شرح ذیل برای اجرا ابالغ میشود:
ماده ۱ـ به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران ،سوتاد ملوی زن و خوانواده کوه در ایون
آییننامه به اختصار ستاد نامیده میشود ،با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداسوت آن و اسوتوار سواختن
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسالمی ایران با ترکیب ذیل تشوکیل
میشود:
۱و رئیس جمهور (رئیس)
۶و معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)
۳و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
۱و وزیر آموزش و پرورش
 ۵و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ۲و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
۷و وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 ۸و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
۸و وزیر کشور
۱۱و وزیر دادگستری
۱۱و رئیس سازمان ملی جوانان
۱۶و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
۱۳و مشاور رئیس قوة قضائیه
۱۱و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی
۱۵و نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
۱۲و رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
۱۷و رئیس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)
۱۸و دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز اموور زنوان و خوانواده و تصوویب شوورای عوالی
انقالب فرهنگی به مدت سه سال
تبصره ـ ستاد میتواند حسب مورد از سایر دستگاهها بنا بر ضرورت دعوت نماید.
ماده ۶ـ وظایف ستاد عبارتند از:

۱و تنظیم سیاستهای اجرایی ،راهبردها و آئیننامههای اجرایی بهمنظور تحقق سیاستها ،دستورات و اوامر مقوام معظوم رهبوری،
سیاستهای کالن نظام مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسالمی در موضوع زنان و خانواده
۶و تعامل فعال با مجلس شورای اسالمی و قوة قضائیه در زمینة تهیه و تدوین آئیننامهها ،لوایح و طرحهای پیشنهادی بوه دولوت و
مجلس شورای اسالمی و تنظیم راهکارهای اجرایی مصوبات آنها
۳و تعیین شاخص های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزشوهای اسوالمی در عرصوههوای متتلوف فوردی ،خوانوادگی و
اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی
۱و تنظیم و تصویب ساختارها و برنامهریزی ،ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای دستگاهها درخصوص زنان و خانواده
 ۵و نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف ،سیاستها و برنامههای اجرایی در دستگاهها و ارائه گزارش دورهای بوه شوورای
عالی و سایر مراجع ذیصالح در حوزة زنان و خانواده
ماده ۸ـ مصوبات ستاد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قوانون اساسوی و طبوق مجووز هیزوت وزیوران زما جراسوت و کلیوه
دستگاهها و سازمانها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند.
ماده ۴ـ دبیرخانه ستاد در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد و آئیننامههای مربوط به وظایف دبیرخانه
نیز توسط این مرکز تدوین میشود.
ماده  ۵ـ کلیة کارگروهها ،ستادها ،شوراها ،کمیتهها و کمیسیونهایی که در دستگاههای اجرایی در موضوع زنان و خانواده فعالیوت
میکنند ،در اجرای برنامههای خود تابع مصوبات این ستاد میباشند.
ماده  ۲ـ این آییننامه مشوتمل بر  ۲ماده و یک تبصره در جلووسه  ۲۸۶موورخ  ۱۳۸۸/۱۱/۶۲شوورای عوالی انقوالب فرهنگوی بوه
تصویب رسید.

در راستای تحقق ماده  ۴آییننامه تشکیل ستاد مصوب جلسه  ۲۸۶شورای عالی انقـالب فرهنگـی مـورخ ،۸۱/۱۱/۶۲
دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ،جهت هماهنگی و انجام امور مربوط به ستاد در مرکز امور زنـان وخـانواده تشـکیل
شد .دبیرخانه ستاد در مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری قرار دارد .

