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تهعتعالي بسم

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

با صلوات بر محمد و آل محمد

تناها مصصصوب5به استناد بند    ماده واحده لیحه قانوني واگذاری اختيارات فنصصي بصصه اسصصتا
  و عتبصره یك بند «ج» ماده واحصصده لیحصصه قصصانوني1358شورای انقلب اسلمي در سال 

تننامه روش کصصار شصصورای فنصصي1356 قانون بودجه سال 80اصل ح عتبصره    کل کشور، آیي
تناها را به شر ح زیر ابل غ مي گردد. استا

تناها» تننامه روش کار شورای فني استا «آیي

- محدوده فعاليت 1ماده 

هناها شامل  - محدوده فعاليت1-1  تمامي طرح اها وپروژاهاي مطالعاتيشوراي فني استا
 واجرا وبهره برداري ونگهداري دستگاه اهاي استاني مشمول بند ب ماده یک قانون

  قانون خدمات مدیریت کشوري5برگزاري مناقصات و دستگاه اهاي مشمول ماده 
هحاها و عمليات اجرایي در سطح استان است که  و اهمچنين شامل آن دسته از طر

 تمام یا قسمتي از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومي از بودجه استان تامين شده و
ههاهاي اجرایي مرکزي به ههاهاي ملي که اجراي آنها از طرف دستگا هحاها و پروژ  یا طر

ههاهاي استاني تفویض گردیده است. دستگا

ههاهاي اجرایي1-2 ههاهاي ملي که اجراي آنها از طرف دستگا هحاها و پروژ  - آن دسته از طر
ههاهاي استاني تفویض گردیده نيز شامل محدوده عمل شوراي  مرکزي به دستگا

هيباشد. فني استان م
ههاهاي ملي که در سطح استان در حال اجرا1-3 هيتواند بر پروژ  - شوراي فني استان م

هشاهاي نظارتي خود را به مراجع  است، تنها نظارت عاليه داشته و نتایج و گزار
 ارایه نماید.سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشورذیربط و یا 
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- اعضاء 2ماده 

هيشود؛2-1 - شوراي فني استان زیر نظر استاندار و با اعضاي زیر تشكيل م
معاون امور عمراني استاندار•
ههریزي استان (بعنوان دبير شورا)• ریيس سازمان مدیریت و برنام
مدیرکل راه و شهرسازي استان•
مدیرکل جهاد کشاورزي استان•
مدیرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان•
ریيس دانشگاه استان•
 مدیر عامل شرکت آب و فاضلب استان•
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي استان•
مدیر کل شرکت توزیع برق منطقه اي استان•
معاون اهزینه و ریيس خزانه معين استان•

 تبصره: شهردار مرکزاستان براي موضوعات مرتبط با شهر اهاي استان به جلسه
دعوت مي شود

ههاهاي اجرایي استان،2-2 هيتواند از نمایندگان سایر دستگا  - شوراي فني استان م
هناهاي صنفي و نظام مهندسي (ساختمان،معدن،کشاورزي )سایر اشخاص  انجم
 صاحب نظر، خبره و معتمد براي مشورت (بدون حق رأي) در امور موضوع این

قانون در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

 تبصره: دانشگاه استان به پيشنهاد ریيس سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور وتایيد شورا
خوااهدبود

- عتشكيل جلسات3ماده 

 - جلسات شوراي فني استان به ریاست استاندار و یا معاون امور عمراني وي و حداقل3-1
هيشود.  یک بار در ماه تشكيل م

  و یا نماینده وي، سمت دبير شورايسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان- ریيس 3-2
فني استان را به عهده خوااهد داشت. 
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  رسميتدبير) وبا حضور 1-2- جلسات با شرکت باحداقل دو سوم از اعضاي بند (3-3
خوااهد یافت.

 - مصوبات شوراي فني استان با رأي موافق نصف به اضافه یک  اعضاء تعيين شده3-4
) معتبر خوااهد بود. 1-2در بند (

هتاهاي مصوب آن، به عهده- 3-5  تعيين دستور جلسه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولوی
هتنامه حداقل پنج روز قبل ازدبيرخانه شوراي فني استان است  . دستور جلسه و دعو

هيگردد. موعد جلسه توسط دبير براي اعضا ارسال م

 - چنانچه شرکت اهر یک از اعضاء در جلسه به دلیل موجه ميسر نباشد، باید حداکثر3-6
 دو روز قبل از موعد جلسه مراتب را به دبيرخانه شورا اطلع داهد. در غياب اهر یک

از اعضا، شرکت نماینده او در جلسه الزامي است.

- جلسات فوق العاده با پيشنهاد اهریک از اعضا وتایيد دبير شورا تشكيل خوااهد شد3-7

- وظایف و اختيارات4ماده 

ههاهاي دستگاه اهاي موضوع ممماده (4-1 هحاها و پروژ  )1- بررسي ابهامات و موانع اجرایي طر
هيشود و هيربط در استان به شورا اعلم م  که توسط بالترین مقام دستگاه اجرایي ذ
 اتخاذ تصميم در جهت رفع آنها در چارچوب مفاد این ماده یا ارجمماع آن بممه مراجممع

ذیربط، 
 - فرااهم آوردن موجبات استفاده حداکثر از تمموان فنمي و مهندسممي عوامممل اجرایممي و4-2

هلاهاي غير دولتي استاني (صنفي تخصصي) در استان، –ایجاد زمينه مشارکت تشك
 - ایجاد بستر مناسب براي استفاده حداکثر از امكانات اجرایي، مصالح استاندارد،4-3

هياهاي جدید ساخت، ههگيري از فناور مصالح بومي، مصالح نوین و بهر
 - ایجاد بستر مناسب به منظور ارتقاي توان فني، مهندسي و تخصصي عوامل اجرایي4-4

استان،
ههاها، به منظور استقرار و بهبود نظام کنترل اهزینه،4-5 هحاها و پروژ  - نظارت بر اجراي طر

ههبرداري با استفاده از توان فني وکيفيت و زمان در تمام مراحل طراحي، اجرا و   بهر
مهندسي و تخصصي استان، 
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ههاهاي مرتبط با نظام فني و4-6  - اهمكاري و مشارکت در تدوین مقررات فني، بخشنام
 اجرایي، ضوابط تشخيص صلحيت پيمانكاران و مشاوران استاني و تهيه فهارس

بهاي پایه با توجه به شرایط بومي استان،
 - تجدید نظر در نرخ پيمانها در صورت لزوم و وجود توجيه کافي، مشروط بر آنكه4-7

مبلغ ناشي از آن از آخرین نصاب معاملت متوسط تجاوز ننماید،
 - حل اختلف ميان عوامل اجرایي در پروژه اهاي استاني طبق مفاد ماده حل اختلف4-8

در شرایط عمومي اهمسان حاکم بر قرارداد،
 - بررسي و تصویب اقلم غير پایه (ستاره دار)، ضریب صعوبت راه، ضریب تونل و ...4-9

بر اساس دستورالعمل کاربرد فهرست مربوطه،
هفاهاي تجهيز و برچيدن کارگاه در مواردي که مبلغ مقطوع4-10  - بررسي و تصویب ردی

ههاهاي تجهيز و برچيدن  برآورد آن از ميزان تعيين شده در پيوست مربوط به اهزین
کارگاه فهرست مورد عمل فراتر رود،  

هت جایگزیني استفاده از 4-11   فهارسروش- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواس
 پایه با روش اجراي کاراهاي ساختماني بصورت سرجمع و غيره بر اساس گزارش

توجيهي بالترین مقام دستگاه اجرایي استان،
ههاهاي مختلف 4-12   و پيشنهاد آن بهدر صورت نياز- تهيه فهارس پایه استاني براي رشت

سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور جهت تأیيد،

ههاهاي4-13 ههاها و مشخصات فني اهمسان تهيه شده توسط دستگا  - اصلح و تصویب نقش
اجرایي مرکزي متناسب با شرایط و اقليم استان، در صورت ضرورت،

ههاهاي4-14  - بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهاداهاي ارسالي از طرف دستگا
 اجرایي استان مبني بر اجراي کار به روش اماني، با توجه به گزارش توجيهي

دستگاه،

 - تهيه ضرایب منطقه اي جهت پيش بيني در قرارداداها براي مناطق مختلف استان4-15
 نسبت به قيمت اهاي پایه که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور تنظيم

شده و پيشنهاد آن به سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور  براي تایيد  

ههاهاي عمراني جدید استاني4-15 همگيري به منظور شروع پروژ .- مشارکت در تصمي
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 - ارائه نظرات به شوراي برنامه ریزي توسعه استان در راستاي نظام فني واجرایي4-16
کشور وبرنامه اهاي توسعه 

- ارکان5ماده 

هلاهاي5-1 ههح  - شوراي فني استان به منظور بررسي دقيق مطالب مرتبط و دستيابي به را
ههاهاي کارشناسي با عناوین «کميته پيمان»، ههاهایي متشكل از گرو  مناسب، از کميت
 « کميته نظارت»، «کميته آموزش»، «کميته کنترل کيفيت مصالح ساختماني» و

 با دبيري سازمان مدیرت وبرنامه ریزي«کميته تدوین ضوابط فني» 
هينماید. استان(یانماینده وي)  استفاده م

  -اداره جلسات بادبير کميته اها خوااهد بود  5-2

ههریزي استان- کميته پيمان متشكل از کارشناسان منتخب ، 5-3  ،سازمان مدیریت و برنام
ههکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شرکت ههکل راه و شهرسازي، ادار  ادار

ههاي،(شرکت آب وفاضلب وشرکت برق منطقه اي حسب مورد)  سهامي آب منطق
 شهرداري مرکز استان ،خزانه معين استان ، بنياد مسكن انقلب اسلمي ، یک

 نفرکارشناس حقوقي به انتخاب ریيس سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور بوده
 نماینده انجمن صنفي تخصصي پيمانكاران و نماینده انجمن صنفي تخصصي

  پس از بررسي دقيق4 از ماده 14 و 11، 8، 7، 1مشاوران که در خصوص بنداهاي 
هينماید .موارد ارجاعي از سوي شوراي فني، نظرات کارشناسي خود را به آن ارایه م

ههریزي- کميته نظارت متشكل از کارشناسان منتخب 5-4  ، سازمان مدیریت و برنام
ههکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شرکتاستان ههکل راه و شهرسازي، ادار  ، ادار

ههاي، ،(شرکت آب وفاضلب وشرکت برق منطقه اي حسب  سهامي آب منطق
 مورد)، شهرداري مرکز استان آزمایشگاه فني و مكانيک خاك وزارت راه و

 شهرسازي و بنياد مسكن انقلب اسلمي،نظام مهندسي ساختمان/معدن/کشاورزي
 (حسب مورد)،نماینده انجمن صنفي تخصصي پيمانكاران و نماینده انجمن صنفي

  پس از4 از ماده 15 و 13، 5تخصصي مشاوران بوده که در خصوص بنداهاي 
 بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي شوراي فني، نظرات کارشناسي خود را به آن

هينماید. ارایه م
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ههریزي5-5  - کميته آموزش متشكل از کارشناسان منتخب ، سازمان مدیریت و برنام
  کل آموزشاستان، سازمان اهاي نظام مهندسي(ساختمان/معدن/کشاورزي)، اداره

ههاي، آزمایشگاه فني و مكانيک خاك وزارت راه و شهرسازي و یكي از  فني و حرف
ههاهاي مرکز استان بوده که در خصوص  اعضاي اهيات علمي دانشكده فني دانشگا

 از 4 و 2بنداهاي 
  پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي شوراي فني، نظرات کارشناسي4ماده 

هينماید .خود را به آن ارایه م

 کنترل کيفيت مصالح ساختماني متشكل از کارشناسان منتخب سازمان- کميته 5-6
ههکل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و ههریزي استان، ادار  مدیریت و برنام

 شهرسازي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، آزمایشگاه فني و مكانيک خاك
  که در خصوصوزارت راه و شهرسازي و دانشكده فني دانشگاه مرکز استان بوده

  پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي شوراي فني، نظرات4 از ماده 3بند 
هينماید .کارشناسي خود را به آن ارایه م

 سازمان مدیریت و- کميته تدوین ضوابط فني متشكل از کارشناسان منتخب 5-7
ههریزي استان ههکل نوسازي، توسعه و تجهيزبرنام ههکل راه و شهرسازي، ادار  ، ادار

ههاي، اداره کل جهادکشاورزي و بنياد مسكن  مدارس، شرکت سهامي آب منطق
  پس از4 از ماده 12 و 10، 9، 6انقلب اسلمي بوده که در خصوص بنداهاي 

 بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي شوراي فني، نظرات کارشناسي خود را به آن
هينماید .ارایه م

ههاهاي- 5-8 هيتوانند بر حسب مورد، علوه بر اعضا از سایر کارشناسان دستگا ههاها م  کميت
هب نظر اهم دعوت ههاها و اشخاص حقيقي صاح  اجرایي، اعضاي اهيأت علمي دانشگا

به عمل آورند. 

-احكام انتصاب کارشناسان کميته اها توسط دبير کميته صادر مي شود.6-8

 -آیين نامه روش کار اهریک از کميته اها اهاي کارشناسي توسط کميته مربوط تدوین7-8
وبه تایيد شوراي فني خوااهد رسيد.
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  مصوبات شورا در محدوده وظایف واختيارت قانوني براي دستگاه اهاي اجرایي پس از-6ماده 
 ابل غ سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان لزم الجراست .وظایف و اختيارات

ههاها، پس از تأیيد و  شوراي فني غير قابل تفویض بوده و نظرات کارشناسي کميت
تصویب شورا نافذ است.

ههاهاي اجرایي از نظر رعایت قوانين و-7ماده  هننامه رافع مسئوليت دستگا   اجراي مفاد آیي
 ) قانون برنامه و بودجه21مقررات عمومي دولت نخوااهد بود و اهمواره طبق ماده (

ههاهاي اجرایي است. هحاهاي عمراني با دستگا مسئوليت تهيه و اجراي طر

هعاهایي بر خلف قوانين و  دبيرخانه شوراي فني استان-8ماده   مكلف است چنانچه موضو
هل همگيري شورا باشد، دلی ههاهاي مربوط به آن در شرف تصمي هننام  مقررات جاري و آیي

 مغایرت آن را براي اطلع شورا در جلسه عنوان نماید و در صورت اتخاذ چنين
 سازمان مدیریت وتصميماتي، مراتب را کتب ًا به ریيس شوراي فني استان و 

ههریزي کشور ههریزي کشورگزارش کند. در این صورت  برنام  سازمان مدیریت و برنام
هينماید و ظرف مدت یک اهفته نظر قطعي خود را براي انعكاس  موضوع را بررسي م

هيکند که پس از این اعلم نظر، قابل اجرا  آن به دبيرخانه شوراي فني استان اعلم م
خوااهد بود.

ههاي از مصوبات و تصميمات شورا و-9ماده   دبيرخانه شوراي فني استان موظف است نسخ
ههریزي ههاهاي زیر مجموعه آن را ظرف یک اهفته، به سازمان مدیریت و برنام  کميت

ههاهاي اجرایي عضو (بند کشور ارسال دارد.) 2 ماده 1 و دستگا

هتاهاي - 10ماده   ، تحقيقاتي، بررسيهاي ميداني،آموزشيشوراي فني استان براي انجام فعالي
 حق مأموریت و حق حضور در جلسات اضافه بر ساعات اداري، نياز مالي لزم را

هشبيني تأمين اعتبار برابر مقررات در بودجه سنواتي کل کشور، به  برآورد و براي پي
ههریزي کشور هينماید. سازمان مدیریت و برنام پيشنهاد م

هننامه در -11ماده    ماده به تصویب رسيده و از تاریخ ابل غ توسط سازمان مدیریت11 این آیي
هننامه، کليه همالجرا است. با تصویب و ابل غ این آیي  وبرنامه ریزي کشور لز

هيشود. ههاها و ضوابط قبلي لغو م هننام آیي
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