اهم وظايف اداره امور بانوان :
 برنامهريزي ،هماهنگي و نظارت و پيگيري حسن اجراي قوانين ،مقررات ،برنامهها و خط مشيهاي ابالغيدر چارچوب وظايف و فعاليتهاي امور بانوان در سطح منطقه
 ايجاد بانك اطالعاتي بانوان به منظور شناسايي فرهيختگان ،نخبگان و فعالين فرهنگي و اجتماعي بانوان درمنطقه و تعامل و ارتباط مستمر با آنان به منظور استفاده از توانمنديهاي بانوان در امر مديريت شهري
 ايجاد سايت بانوان جهت بهره مندي و آگاهي بانوان از امكانات شهري و همچنين ايجاد ارتباط و تعامل باآنان
 ايجاد ارتباط با مجامع زنان و NGOهاي سطح منطقه برنامهريزي در جهت هدفمند كردن برنامههاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري دختران و زنان با محوريتخانواده و با هدف شكلگيري خانواده ايماني ،جامعهايماني و زمينهسازي ظهور آرمان بشريت
 طراحي ،پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامهها و فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري و ورزشيمربوط به بانوان در منطقه
 برنامهريزي جهت افزايش مشاركت بانوان (شهروند و خانواده شهرداري) در فعايتهاي اجتماعي و ورزشيدر منطقه و محله با همكاري و هماهنگي ديگر واحدها اعم از مناطق ،سازمانها و شركتهاي تابعه
 برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي مرتبط به منظور برپايي نمايشگاه و بازارچههاي مخصوص بانوانجهت عرضه محصوالت فرهنگي ،علمي ،هنري و توليدي زنان
 برنامهريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي ذيربط به منظور ارتقاي شغلي و توانمندسازي بانوان شاغل درسطوح مديريتي و تخصصي منطقه به منظور رشد و شكوفايي آنان
 برنامهريزي و نظارت بر حسن اجراي مراكز مهارت آموزي و اشتغالزايي زنان سرپرست خانوار در شهرداريبا همكاري واحدهاي ذيربط
 بررسي مطالعه و ارائه پيشنهادات به منظور در نظر گرفتن فاكتور بانوان و خانوادهارتقائ كيفيت زندگي بانوان شهروند خصوصاً زنان سرپرست خانوار در ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي واقتصادي

مأموريتهاي اصلي:
بخش اول * اجراي فعالیتهاي فرهنگي و اجتماعي ويژه بانوان

 -1تحكيم بنيان خانواده
 .1 .1طرح گوهر رحمت (مرحله قبل از ازدواج  -ويژه دختران )
 .2 .1طرح شكوفائي عشق (مرحله حين ازدواج  -ويژه زوجهاي جوان )
 .3 .1طرح خانواده كارآمد و پايدار (مرحله بعد از ازدواج )
 .4 .1طرح پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي خانواده

 -2سبك زندگي ايراني اسالمي
 .1 .2طرح آموزش آداب و مهارتهاي زندگي اسالمي -ايراني
 .2 .2طرح مديريت اوقات فراغت بانوان

 -3توانمندسازي اجتماعي بانوان
 .1 .3طرح كاهش خطرپذيري زنان در زندگي شهري
 .2 .3طرح ظرفيت سازي اجتماعي بانوان
 .3 .3طرح ارتقاءهويت و تعلق محله اي بانوان و خانواده
 .4 .3طرح تجهيز كتابخانههاي تخصصي بانوان

 -4جشنواره تسنيم و جشنوارههاي فرهنگي هنري
 .1 .4جشنواره تسنيم و ابتكارات جامعه محور
 .2 .4جشنواره تسنيم و خالقيتهاي فرهنگي  -هنري

بخش دوم * اجراي طرحهاي اجتماعي و فرهنگي کودکان
 .1طرح غنچههاي شهر

بخش سوم * اجراي مراسمها و برنامههاي مناسبتي
 .1برگزاري گردهمائي و ميثاق زنان عاشورايي
 .2برگزاري نشستهاي علمي و تخصصي حجاب و عفاف
 .3برگزاري جشن روز ملي دختران (دهه كرامت)
 .4برگزاري مراسم روز زن (همراز ياس )
 .5برگزاري مراسم روز زن (نگين آفرينش)
 .6برگزاري دوره آغاز عبوديت دختران
 .7برگزاري مراسم روز ملي خانواده
 .8روز جهاني كودک
 .9طرح احياگران نور
-10برگزاري برنامه هاي ابالغي از اداره كل امور بانوان

