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 پيشگفتار

ها، به عنـوان مهمتـرين    ريزي و توسعه استان با توجه به اينكه وظيفه اساسي شوراي برنامه    
هـا و   ها، هدايت و هماهنگي و تصـويب برنامـه   ها، خط مشي تدوين سياست گير، نهاد تصميم

 هاي متفاوت در سطح استان بوده و در واقع هرگونه رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح
بنابراين توجه به اهميت و نقش بسـزاي    هاي اين شورا است، سازي آن  عرصه نتيجه تصميم

توانـد بـيش از بـيش     هاي تخصصـي ذيـل آن مـي    اين شورا،  مشاركت فعال اعضا و كارگروه
بـا مشـاركت فعاالنـه و همـه      1397باعث ارتقاء جايگاه استان در سطح ملي گردد. در سـال  

هاي تخصصي و همراه با رويكرد  ريزي و توسعه استان و كارگروه جانبه اعضاء شوراي برنامه
ويژه به مسائل و مشكالت استان، تصميمات و اقدامات بسيار كارآمد و اثر بخشي در جهـت  

و توسـعه   ريزي توان گفت كه شوراي برنامه توسعه استان اصفهان شكل گرفت. بطور كلي مي
اند.گزارش حاضر  عملكرد بسيار مطلوبي داشته 1397هاي تخصصي در سال  استان و كارگروه

هـا و تشـريح مصـوبات     نيز انعكاسي از اين عملكرد است كه سعي دارد در قالب ارقام و داده
دانم  باشد.  در اينجا الزم مي ها مي هاي اعضاي شورا و كارگروه جلسات تصوير گوياي تالش

هاي اجرايي به عنوان اعضاء و شاكله اصـلي   حمات خالصانه مديران و كارشناسان دستگاهاز ز
اين شورا و كارگروهاي ذيل آن و نيز از مردم نجيب، خونگرم، حق شناس و متواضـع اسـتان   

 اند سپاسگزاري نمايم.                     ف ياري كردهياصفهان كه مارا در انجام وظا

                 
 رضايي عباس                                   

 ريزي و توسعه استان استاندار اصفهان و رئيس شوراي برنامه                                                   
 
 
 



 
 

 



 
 

 مقدمه:
ريزي و توسعه اسـتان  مجموعه حاضر،  بخشي از اقدامات و تصميمات يكساله شوراي برنامه

  انعكاس و مورد ارزيابي قرار داده اسـت.  1397هاي تخصصي ذيل آن را در سال  و كارگروه

هـاي تخصصـي    ريزي و توسعه استان و كارگروه برنامه  ها شوراي به واقع بر اساس اين داده

 جلسـه،  بررسـي    153با برگـزاري  1397ريزي شهرستان  در سال  هاي برنامه ذيل آن و كميته

مصوبه عملكردي مطلوب در راستاي تحقق اهداف  2428دستور كار و در نهايت وضع 2257

هـا و فرآينـدهاي    خود نشان داده است. اميدواريم اين گزارش ارائه تصويري روشن از برنامه

گذشته و نيز چالش ها و مسائل و مشـكالت فـراروي مـديريت كـالن     توسعه استان در سال 

 بخشي و فرابخشي را نشان دهد.

دانم از مديران،  دبيران و كارشناسان محترمـي كـه در برگـزاري جلسـات،      در اينجا الزم مي

 تشكر و قدرداني نمايم. اند تنظيم صورت جلسات و پيگيري مصوبات كوشا بوده

 
 

 مت اهللا اكبرينع                  
 ريزي و توسعه استان ريزي و  دبير شوراي برنامه رئيس سازمان مديريت و برنامه                     
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 كليات 1-1
 معرفي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان: 1-1-1

و فرهنگي جمهوري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي «71و  70با عنايت به مفاد مواد 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، «   83 ، تنفيذي در ماده17/1/1379مصوب » اسالمي ايران

يري، تصويب، گ  ، به منظور تصميم11/6/1383مصوب » اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
چارچوب برنامه ها و هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ريزي و توسعه و عمران استان ها، در 

ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار  هاي كالن كشور، شوراي برنامه ها و خط مشي سياست
 تشكيل گرديد.

ت  19618نامه اجرائي شوراي مذكور طي تصويب نامه شماره  با توجه به قانون برنامه سوم، آئين
غ گرديد . شرايط زماني و نيازهاي قانوني كارگروه براي اجرا ابال 16با  16/4/1382ه مورخ  26517/

نامه شورا و كارگروه هاي ذيل آن  باعث گرديده در طول سال هاي برنامه سوم و چهارم، آئين
 10توان به تقليل كارگروه هاي تخصصي شورا به  ترين آن ها مي غييراتي گردند كه از مهمتدستخوش 

كارگروه طي تصويب نامه  8و  3/6/1387/ت كه مورخ 89224 هكارگروه طي تصويب نامه شمار
 اشاره نمود. 14/8/1390ه مورخ 47221/ت 162178شماره 

ريزي كشور و به استناد  به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه 17/3/1394هيئت محترم وزيران در جلسه 
/ت 51551قانون برنامه پنجم توسعه كشور ، اصالحيه جديدي طي تصويب نامه شماره  178بند ه ماده 

تخصصي ذيل شورا از  يها ابالغ نمود كه بر اين اساس تعداد كارگروه 24/4/1394ه مورخ  50961
 كارگروه اضافه گرديد.دوازده هشت به 

فصل ششم  178با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و بر اساس بند الف ماده 
يري، تصويب، گ وسعه هر استان به منظور تصميمقانون مذكور ، تشكيل شوراي برنامه ريزي و ت

ها و  در چارچوب برنامه ها،  ريزي و بودجه استان هماهنگي و نظارت در امور برنامه هدايت، 
هاي كالن كشور، به رياست استاندار و عضويت رئيس واحد استاني  ها و خط مشي سياست

ريزي استان،  مديريت و برنامه هاي داراي واحد استاني (يك نفر)، رئيس سازمان وزارتخانه
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مدير كل حفاظت محيط زيست  رئيس
 فرمانداران (حسب مورد) و فرمانده بسيج استان تصويب گرديد.  استان،
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 معرفي كارگروه هاي تخصصي -1-1-2
هيئت محترم وزيران به شماره نامه جديد شوراي مذكور طي تصويب نامه  آئين  براين اساس

كارگروه تخصصي ابالغ گرديد كه طي فاصله زماني  7با  6/7/1390ه مورخ  47221/ت 134880
حدود يك ماه، آئين نامه مذكور مورد اصالح قرار گرفته و با تفكيك كارگروه اشتغال و 

ه  47221/ت 132178گذاري از كارگروه امور اقتصادي طي مصوبه هيئت وزيران به شماره  سرمايه
نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان طي برنامه پنجم مورد عمل  به عنوان آئين 14/8/1390مورخ 

قرار گرفت . پس از آن نيز آئين نامه فوق طي چند مرحله تغيير يافته در همين راستا بر اساس تصويب 
ميراث «وه تخصصي هيئت وزيران كارگر 28/12/1390ه مورخ  47221/ت 25717نامه شماره 

 9/3/1391ه مورخ  47221/ت 46598و تصويب نامه شماره » فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كارگروه تخصصي امور اجتماعي ، فرهنگي و خانواده به كارگروه تخصصي امور اجتماعي و 

هاي تخصصي ذيل مجموعه  فرهنگي اصالح و كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به كارگروه
ي برنامه ريزي و توسعه استان اضافه گرديد و بدين ترتيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شورا

در حال حاضر با اصالح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (تصويب نامه شماره 
 هيئت وزيران ) با اضافه شدن كارگروه هاي جديد به تعداد 24/4/1394ه مورخ  50961/ت 51551

 كارگروه به شرح ذيل مي باشد: 12
 كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي -1

 كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي -2

 كارگروه تخصصي ايمني، سالمت و امنيت غذايي -3

 كارگروه تخصصي اشتغال -4

 كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني -5

 گردشگريكارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  -6

 كارگروه تخصصي امور بانوان و خانواده -7

 ، محيط زيست و توسعه پايدارركارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آما -8

 كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري -10  

 كارگروه تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات -12
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 گروه هاي تخصصي ذيل شورا : رياست جلسات شورا و كار1-1جدول شماره         

 دبير رئيس عنوان
رئيس سازمان مديريت و برنامه  استاندار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

 ريزي
كارگروه تخصصي امور زير بنايي و 

 شهرسازي
معاون هماهنگي امور عمراني 

 استانداري

 مدير كل راه و شهرسازي

كارگروه تخصصي امور اجتماعي و 
 فرهنگي

مدير كل دفتر امور اجتماعي و  سياسي و امنيتي استانداري معاون
 فرهنگي استانداري

كارگروه تخصصي ايمني، سالمت و امنيت 
 غذايي

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي معاون سياسي و امنيتي استانداري

كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع 
 استاني

رئيس سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي

 امور اقتصادي و داراييمدير كل 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و  كارگروه تخصصي اشتغال
 توسعه منابع استانداري

 مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

 
كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع 

 دستي و گردشگري
معاون هماهنگي امور عمراني 

 استانداري

مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع 
 گردشگريدستي و 

مدير كل و مشاور استاندار در امور  معاون سياسي و امنيتي استانداري كارگروه تخصصي اموربانوان و خانواده
 بانوان و خانواده

كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، 
 محيط زيست و توسعه پايدار

رئيس سازمان مديريت و برنامه 
 ريزي

معاون هماهنگي برنامه و بودجه 
 مديريت و برنامه ريزيسازمان 

پژوهش،  كارگروه تخصصي آموزش،
 فناوري و نوآوري

معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
 توسعه منابع استانداري

نماينده وزارت علوم و تحقيقات ( 
 رئيس دانشگاه اصفهان)

كارگروه تخصصي استاندارد سازي و 
 ارتقاي كيفيت كاال و خدمات

معاون هماهنگي امور عمراني 
 استانداري

 مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي

 
 

 :در شورا حاضر  يتعداد اعضا -1-1-2

 ي جمهوري اسالمي ايران ي پنجم توسعه پنج ساله ي قانون برنامه 178 ي مادهمفاد بر اساس 

  عبارتند از : شورا اصلي  ياعضا  ي اجرايي، و آئين نامه
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 استاندار ( رئيس ) -

 ( دبير ) رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي  -

 مجلس شوراي اسالمي ( ناظر ) دو نفر از نمايندگان  -

 ي فرمانداران)  معاون استاندار و فرماندار شهرستان كاشان ( نماينده -

 (مركز استان) فرماندار شهرستان اصفهان  -

 رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي -

 ر و مدير كل راه و شهرسازيقائم مقام وزي -

 مديركل حفاظت محيط زيست -

 رييس سازمان صنعت ، معدن و تجارت -

 رييس سازمان  جهاد كشاورزي  -

  رييس دانشگاه اصفهان -

  اصفهان رييس دانشگاه علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي و درماني -

 مديركل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي -

 صاحب الزمان (عج ) اصفهانفرماندهي سپاه  -

 رشمديركل آموزش و پرو -

 مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي-

 مدير كل اطالعات -

 صنايع دستي و گردشگري    رييس سازمان ميراث فرهنگي، -

 مديركل ورزش و جوانان -

 مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات -
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 ي اصفهان مدير عامل شركت گاز منطقه -

 اي اصفهان مدير عامل شركت آب منطقه -

 ي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نماينده -
 مديركل استاندارد و تحقيقات -

 شرح وظايف شورا  -1-1-3

 هاي توسعه بلند مدت استان،  گيري هاي توسعه استان شامل جهت بررسي و تأييد برنامه

 هاي آمايش سرزمين. گيري جهتريزي كشور و در راستاي  درچارچوب نظام برنامه

 ها  ها، سياست هاي ميان مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدف بررسي و تأييد برنامه

 هاي توسعه استان و نظارت بر آنها. و خط مشي

 ها. بررسي و تصويب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان 

 هاي  بسيجيان در فعاليتهاي توسعه مشاركت زنان و جوانان بويژه  پيشنهاد برنامه

هاي اجرايي  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياست

 مربوطه.

 ها. تهيه، تدوين و نظارت بر برنامه عملياتي پنجساله استان و شهرستان 

 هاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب  تصويب طرح

 استان با رعايت سياست هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.هاي توسعه  برنامه

  اتخاذ تدابير الزم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان و

 پيشنهاد كسب منابع جديد درآمدي جهت درج در لوايح بودجه سنواتي.
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 ها و  بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان، در چارچوب بخشنامه

 هاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور و ارايه به سازمان. دستورالعمل

 اي استان به تفكيك  هاي سرمايه بررسي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي

 ها براساس پيشنهاد دبير شورا. شهرستان

  ،اي  هاي سرمايه توزيع اعتبارات تملك دارايي بررسي، تصويب و ابالغ ضوابط

 ها. شهرستان

  دستگاه  "اي دستگاه هاي اجرايي استاني به تفكيك  و توزيع اعتبارات هزينهبررسي– 

اي كه توزيع نهايي منجر به عدم تعادل در  براساس پيشنهاد دبير شورا به گونه "برنامه

 پرداخت هاي دستگاه هاي اجرايي نگردد.

 خط گيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و درصورت لزوم  بررسي و تصميم

هاي مرزنشيني در چارچوب  تعاوني ها، هاي اجرايي مبادالت مرزي اعم ازبازارچه مشي

 سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور.

 هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذيربط و  پيشنهاد برنامه

 هاي اجرايي مربوط. تنظيم سياست

 ي بخش غير دولتي و نيز توسعه اندازها بررسي راههاي تجهيز و جذب پس

 هاي مردمي در امور استان. مشاركت

 ريزي و پيشنهاد طرح براي تأمين مسكن ايثارگري در راستاي تحقق قانون جامع  رنامهب
 ايثارگران. رساني به خدمات

ريزي استان اصفهان: وظايف دبيرخانه شوراي برنامه  
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استان مستقر مي باشد و وظايف آن بر اساس ريزي  دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه
:شود نامه اجرايي مصوب هيئت محترم وزيران به شرح زير تعيين مي آئين  

هاي شورا، يك هفته قبل از برگزاري جلسه با هماهنگي رئيس  تهيه دستور كار جلسه •
 شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه براي اعضاء

فته پس از تشكيل جلسه، براي اعضا و ارسال تصميمات شورا، ظرف يك ه •
 هاي اجرايي ذي ربط دستگاه

 پيگيري مصوبات شورا •

 هاي ذيربط در سازمان ارسال يك نسخه از صورتجلسه تصميمات شورا به بخش •

هاي تخصصي ذيل شورا و ارسال يك  تهيه زمانبندي تشكيل جلسات شورا و كارگروه •
 هاي ذيربط در سازمان نسخه از آن به بخش

هاي  ها و دستگاه ريزي شهرستان ها، كميته برنامه سي پيشنهادهاي رسيده از كارگروهبرر •
 اجرايي استان به منظور تطبيق با قوانين و مقررات و اسناد باالدستي

 هاي تخصصي جهت طرح و تصويب در شورا هاي كارگروه آماده سازي پيشنهاد •

 
 فرآيند دبيرخانه شوراي برنامه ريزي استان اصفهان -1-2جدول شماره                                       

 از برگزاري جلسات شورا تا پيگيري اجراي مصوبات محدوده فرآيند

 ها ريزي و بودجه استان گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه تصميم هدف فرآيند

 دبيرخانه شوراي برنامه ريزي استان مسئول فرآيند

دبيرخانه سازمان، رياست سازمان، مديريت اداري، مالي پشتيباني، استانداري استان  همكاران فرآيند
 ربط اجرايي ذي-هاي اداري اصفهان، دستگاه

هاي تخصصي، موضوعات خاص به پيشنهاد رئيس يا دبير شورا،  مصوبات گروه ورودي فرآيند
 اجرايي ملي و استاني-ي اداريها ها و يا دستگاه ريزي شهرستان هاي برنامه كميته

 - محرك (مبدا) فرآيند
 صورت جلسات و مصوبات، گزارشات عملكرد ساالنه، دوره اي و مديريتي خروجي فرآيند

 دستي نيمه مكانيزه  مكانيزه نحوه 
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 شرح فرآيند

ريزي و بودجه  گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه به منظور تصميم

هاي كالن كشور، شورا با اعضاي مندرج  ها و خط مشي ها و سياست ها در چارچوب برنامه استان

گيري در  ريزي باالترين مرجع تصميم شود. شوراي برنامه در قانون به رياست استاندار تشكيل مي

ريزي استان  ريزي، بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه استان است. دبيري شوراي برنامه

 باشد.  مي

هاي تخصصي از  هاي اجرايي و كارگروه هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاه

مسئول آن دستگاه و رئيس كارگروه مربوط براي شركت در جلسه شورا دعوت به عمل 

توانند حسب مورد از افراد صاحب نظر بدون حق راي  آيد. روساي شورا و كارگروه مي مي

 دعوت به عمل آورند.

اعضاي شورا به دو صورت اصلي و مدعو جهت شركت در جلسات از طريق دبيرخانه شورا 

حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه طي دعوتنامه مكتوب همراه با ارسال دستور كار و 

شوند. دو نفر از نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسالمي  مستندات مربوطه دعوت مي

نمايندگان استان به نمايندگي از طرف مجلس به عنوان ناظر جهت نيز با معرفي رئيس مجمع 

 گردند. حضور در جلسات دعوت مي

ها وجود دارد.  ريزي شهرستان هاي برنامه كارگروه تخصصي و كميته 10ذيل اين شورا، 

نامه اجرايي، يكي از معاونان استاندار و دبير آن مديركل يكي از  رئيس هر كارگروه طبق آئين

ها موظفند برنامه كارگروه در طول  باشند. دبيران كارگروه اجرايي استان مي-هاي اداري دستگاه

 ها، صورت جلسات و مصوبات خود را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند. سال، دعوتنامه
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ريزي شهرستان  ها در چارچوب وظايف شورا، كميته برنامه براي افزايش اختيارات شهرستان

ات شهرستان (متناظر با ادارات كل استاني عضو شورا)، نمايندگان با عضويت روساي ادار

ريزي دبير  شود. نماينده سازمان مديريت و برنامه شهرستان و به رياست فرماندار تشكيل مي

 كميته (بدون حق راي) مي باشد.

نامه و بنابر درخواست دبيرخانه شورا  فرمانداران نيز در پايان سال موظف هستند طبق آئين

 ريزي استان ارسال نمايند.  ريزي شهرستان خود را به دبيرخانه شوراي برنامه ملكرد كميته برنامهع

ريزي، برنامه زمانبندي  در پايان هر سال و يا ابتداي سال جديد، در جلسه شوراي برنامه

هاي تخصصي ذيل آن براي سال جديد تهيه و تصويب  تشكيل جلسات شورا و كارگروه

دبيرخانه شورا يك نسخه از برنامه زمانبندي را به اعضاي محترم شوراي گردد. رئيس  مي

 نمايد.  هاي تخصصي ارسال مي ريزي و دبيران محترم كارگروه برنامه

به منظور برگزاري جلسات به صورت منظم و با محتواي مشخص، رئيس دبيرخانه موظف 

قبل از برگزاري جلسه با  ريزي را حداقل يك هفته هاي شوراي برنامه است دستوركار نشست

هماهنگي رئيس شورا تهيه و مستندات مربوطه را به همراه دعوتنامه براي اعضا و مدعوين ارسال 

الزم به ذكر است جلسات براساس برنامه زماني تعيين شده و يا در صورت تغيير با  نمايد.

ورت جلسه توسط شوند. پس از برگزاري هر جلسه، ص هماهنگي و دستور استاندار برگزار مي

ريزي تهيه شده و پس از تأييد رئيس و دبير شورا به اعضا و دبيرخانه  دبيرخانه شوراي برنامه

 شود.  هاي تخصصي مربوطه ارسال مي كارگروه

ريزي به همراه گزارش عملكرد از  هر سال يكبار نيز گزارشي از عملكرد شوراي برنامه

ها، توسط دبيرخانه شورا  دريافت شده از آنها بر اساس مصوبات و صورت جلسات  كارگروه

سازمان  "ريزي و محيط زيست امور آمايش سرزمين، برنامه"تهيه و همراه با مستندات در اختيار 
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گيرد. همچنين درصورت درخواست رسمي مراجع  برنامه و بودجه كشور و استاندار قرار مي

درخواست شده، تهيه و ارسال  ها، گزارش عملكرد در زمينه خانه باالدست از جمله وزارت

 شود.  مي

دبيرخانه شورا موظف است كه اجراي مصوبات تعيين شده در هر جلسه را پيگيري نموده و 

به منظور ارائه روند اجراي مصوبات و اخذ بازخورد از عملكرد مصوبات، گزارشي جهت ارائه 

 در جلسه بعد شورا تهيه نمايد. 

ــماره ــي  1-1نمودارشــ ــد اجرايــ ــه فرآينــ ــوراي برنامــ ــه شــ ــعه  دبيرخانــ ــزي وتوســ ــتاناريــ ســ
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صورت جلسه

تهيه صورت 
جلسه توسط 
دبيرخانه شورا

ارسال صورت 
جلسه به دبيرخانه 

سازمان

تشكيل جلسه 
شورا

دريافت  
صورت جلسه

ارسال بازخورد 
مصوبات به 

دبيرخانه

تهيه گزارشي از 
بازخورد مصوبات براي 

جلسه بعدي شورا 

حضور در 
جلسه شورا

تهيه گزارش عملكرد 
كارگروه هاي 

تخصصي و  شوراي 
برنامه ريزي

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان: آيندبرگزاري جلسات شوراي برنامه ريزي استان                                                                                مسئول فر: نام فرآيند
P01-77-1-01:كد فرآيند

ارسال دستوركار 
جلسه بعدي براي 

اعضاي شورا
ارسال صورت 
جلسه به اعضا

اخد بازخورد
مصوبات  

ارسال به 
دبيرخانه شورا

دعوتنامه و 
دستوركار جلسات

صورت جلسه

دريافت دعوتنامه و 
دستوركار جلسه

دريافت دعوتنامه و 
دستوركار جلسه

ثبت و ارسال 
گزارش به 

مراجع ذيربط

ارجاع گزارش 
به دبيرخانه 

سازمان
انجام هماهنگي هاي 

الزم  با واحد پشتيباني 
جهت حضور در  جلسه

انجام هماهنگي هاي 
الزم  جهت اعزام 
همكاران به جلسه

تهيه 
دستوركار 
جلسه شورا

ارسال دستوركار 
جلسه همراه با 

مستندات به اعضا

ارسال گزارش 
عملكرد كارگروه هاي 

تخصصي

نياز به بحث  
تكميلي و تصميم 
مجدد در شورا 

دارد؟

بلي

خير
بايگاني جهت تهيه 
گزارش هاي مورد 

نياز

ارجاع به دستگاه هاي 
ذيربط و پيگيري براي 

اقدام

دريافت 
گزارش عملكرد

ارسال به 
دبيرخانه شورا

اجرايي -دستگاه هاي اداري
ذي ربط و

استانداري استان اصفهان 

در جلسه پايان هر سال و يا ابتداي سال 
جديد، در جلسه شوراي برنامه ريزي، 

زمانبندي تشكيل جلسات شورا و 
كارگروه هاي تخصصي ذيل آن براي 

. سال جديد تهيه و تصويب مي گردد

جلسات بر اساس برنامه زمانبندي مصوب
تشكيل جلسات شورا، صورت مي گيرد 

هر شش ماه )در دو مقطع سال 
از كارگروه هاي تخصصي ( يكبار

گزارش عملكرد دريافت مي شود
كارگروه هاي تخصصي و 

دستگاه هايي كه براساس تصميم 
شورا وظيفه اي برعهده دارند

دستوركار براساس مصوبات گروه هاي تخصصي و موضوعات خاص به پيشنهاد 
اجرايي ملي و استاني تهيه مي شود-دبيرخانه شورا و يا دستگاه هاي اداري
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 كليات -1
 مباني قانوني  -1-1 

ي جمهوري اسالمي  ي پنجم توسعه پنج ساله ي قانون برنامه 178 ي مادهبه استناد مفاد 
گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور  به منظور تصميم  ،)1390-1395( ايران
هاي كالن  مشي ها و خطها و سياست ها، در چهارچوب برنامه ي استان ريزي و بودجه برنامه

ج در قانون به رياست استاندار با اعضاي مندري هر استان  ريزي و توسعه كشور، شوراي برنامه
  .شود مي تشكيل 

 
 چكيده عملكرد -2-1

 : به شرح زير مي باشد 1397ريزي و توسعه استان در سال  هاي عملكردي شوراي برنامه داده
 ها :تعداد نشست 2-1-1

نشسـت بـوده     9، 1397ي استان  در سـال    ريزي و توسعههاي شوراي برنامهتعداد كل نشست
 .يك جلسه كمتر بوده است  ،1396است. كه نسبت به سال 

 تعداد دستور كار  -2-1-2
مـورد و ميـانگين طـرح     36تعداد موضوعاتي كه توسط دبيرخانه شورا در دستور كـار گرفتـه   

 دستور كار بوده است. 75/1موضوع در هر جلسه 
 1397ارهاي مطرح شده در نشست هاي شوراي برنامه ريزي استان سال تعداد دستورك -2-1جدول شماره                       

 تعداد دستور نام كارگروه/سازمان رديف
 4 كارگروه آمايش سرزمين، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار 1
 1 استانداري 2
 9 كارگروه زيربنايي و شهرسازي 3
 4 سازمان مديريت و برنامه ريزي 4
 1 يمنابع طبيعاداره  5
 1 شركت برق منطقه اي استان 6
 1 شركت آب و فاضالب استان 7

 21 جمع
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 تعداد مصوبات :  -2-1-3

مصوبه  40ي استان ريزي و توسعه هاي شوراي برنامه نشست 1397مجموع مصوبات سال      
مصوبه از مجموع مصوبات  2كلي براي شورا بوده است. الزم به ذكر است كه،  فقط تعداد

ها به لطف  اند و مابقي آني استان به صورت كامل اجرا نشده توسعه ريزي و شوراي برنامه
 اند. الهي به نتيجه رسيده

 1397ريزي و توسعه استان در سال  تعداد مصوبات شوراي برنامه -2-1نمودار 

 
 ترسيم : پژوهشگر                                         

 موضوعات مطرح شده در نشست ها : -2-1-4
ريزي   هاي شوراي برنامه درصد از دستوركارهاي  مطرح شده در نشست  53  ،1397در سال 

و صنعت به بخش خدمات  بعد از بخش كشاورزي،   مربوط به بخش كشاورزي بوده است،
  .اند هاي بعدي قرار گرفته درصد در رتبه 2/8و  5/30ترتيب با 

 
 
 
 
 
 

40 

38 

2 

 تعداد مصوبات

تعداد مصوبات اجرا 
 شده

تعداد مصوبات اجرا 
 نشده 
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 هاي مختلف اقتصادي  موضوعات مطرح شده با توجه به بخش -2-2نمودار              

 
 ترسيم: پژوهشگر 

 
 :نشستهر  زمان برگزاريمتوسط  -2-1-5

ها و حجم  نيز متناسب با دستور كار نشست 1397طي سال شورا   نشست زماني سقف
ليكن بر اساس گزارشات  است. بوده موضوعات و مباحث مطرح شده در هر نشست متغير 

مان برگزاري جلسات شورا مجموعاً زپايه،  مدت ول اارسالي و آمار و ارقام مندرج در جد
ساعت و  2براي جلسات شورا بين  دقيقه بوده است.  متوسط زمانپنجاه و هفت ساعت و 19
 بوده است.    دقيقه 17
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 1397ريزي و توسعه استان  هاي شوراي برنامه تعداد نشست – 2-2جدول شماره               
ــ ماره شـــــــ

 نشست

 تعداد طول جلسه تاريخ نشست

 حاضران

مجمــــوع  تفكيك حاضران در جلسه

ــاعات  ســ

صرف شده 

در 

جلســه(نفر 

 ساعت)

 مدعو عضو شورا

179 6/2/97 2:20 36 28 8 2/79 
180 6/3/97 2:37 41 26 15 17/79 
181 14/4/97 2:15 40 28 12 86 
182 20/5/97 2:20 34 27 7 8/74 
183 12/7/97 2:30 37 23 14 1/85 
184 15/9/97 1:45 35 24 11 15/51 
185 27/10/97 2:10 38 24 14 8/79 
186 27/11/97 2:50 38 26 12 95 
187 25/12/97 2:30 37 26 11 1/85 

 336 19:57 جمع
 

232 104 32/733 

 هاي پژوهش مأخذ: يافته            
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 1396ي استان  ريزي و توسعه فهرست حضورو غياب اعضاي اصلي شوراي برنامه -2-3جدول شماره      

 تعداد غيبت نام دستگاه اجرايي سمت رديف

 0 استانداري استاندار محترم 1

 2 مجلس شوراي اسالمي  ناظر مجلس شوراي اسالمي   2

 . مجلس شوراي اسالمي  ناظر مجلس شوراي اسالمي   3

 0 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان رئيس  4
 1 ي كاشان ژه فرمانداري وي معاون  استاندار و فرماندار 5
 0 فرمانداري شهرستان اصفهان فرماندار 6
 0    سازمان امور اقتصادي و دارايي رييس 7
 1 سازمان صنعت ، معدن و تجارت رييس  8
 0 ي كل ورزش و جوانان  اداره مديركل  9
 0 وزارت دفاع و پشتيباني نماينده  10
 0 ي ارتباطات و فناوري اطالعات اداره مدير كل 11
 1 سپاه صاحب الزمان (عج ) اصفهان فرماندهي  12

 0 ي كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  اداره مدير كل 13
 2 دانشگاه اصفهان رييس  14

 0 پزشكي اصفهان  دانشگاه علوم رييس   15
 0 ي كل استاندارد اداره مديركل  16
 2 شركت برق منطقه اي اصفهان مدير عامل 17

 0 ي اصفهان شركت گاز منطقه مدير عامل  18
 0   و پرورش  ي كل آموزش اداره مدير كل 19
 0 و رفاه اجتماعي ي كل تعاون، كار اداره مدير كل  20
 0 ي كل حفاظت  محيط زيست  اداره مديركل  21

 0 ي كل راه و شهرسازي  اداره قائم مقام وزير و مديركل  22

 رييس  23
سازمان ميراث فرهنگي , صنايع دستي 

 وگردشگري 
1 

 0 سازمان جهادكشاورزي  رييس  24
 2 اطالعات استان  مدير كل  25

  4 سيماي استانصداو  مدير كل  26
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 1397وضعيت حضور اعضاي شورا در سال  -2-3نمودار 

 
 ترسيم : پژوهشگر 

 
 شرح عملكردها : -2-4

 1397ريزي و توسعه استان به تفكيك دستوركار جلسات در سال  عملكرد شوراي برنامه
 به شرح زير است:

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

      مصوبه كارگروه تخصصي سالمت، "برنامه جامع سالمت استان "ارائه الگوي اجراي) 

 ايمني و امنيت غذايي)
     بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

      استان 1397توزيع بودجه ي 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

 برنامه ريزي شهرستان هاي استان گزارش برگزاري كميته هاي 

 سندهاي توسعه شهرستان هاي استان 
     بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

     ارائه طرح توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

استانداري
س شوراي اسالمي   

ناظرمجل
ت و برنامه ريزي استان 

سازمان مديري
فرمانداري وي ژه ي كاشان 
فرمانداري شهرستان اصفهان 
سازمان امور اقتصادي و دارايي    
ت 

ت ، معدن و تجار
سازمان صنع

ش و جوانان  
اداره ي كل ورز

ت دفاع و پشتيباني 
وزار

ت 
ت و فناوري اطالعا

اداره ي ارتباطا
 

ب الزمان 
سپاه صاح

)
عج 

 (
اصفهان

گ و ارشاد اسالمي   
اداره ي كل فرهن

دانشگاه اصفهان 
دانشگاه علوم  پزشكي اصفهان 
اداره ي كل استاندارد 
ت برق منطقه اي اصفهان 

شرك
ت گاز منطقه ي اصفهان 

شرك
ش    

ش  و پرور
اداره ي كل آموز

اداره ي كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ت  

ت  محيط زيس
اداره ي كل حفاظ

اداره ي كل راه و شهرسازي  
 

ث فرهنگي 
سازمان ميرا

سازمان جهادكشاورزي   ,  
ت استان  

اطالعا
صداو سيماي استان 
 

 جانشين  

 حاضر  

 غايب
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   ارائه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز جاغ جاغ 

 (ساترا) بررسي مصوبات كارگروه  ارائه طرح ايجاد سامانه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي

 تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي

   ارائه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز جاغ جاغ 

 (ساترا) سعه پايدار)و توارائه طرح ايجاد سامانه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي 
     بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

  ارائه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز جاغ جاغ 

 (ساترا) ارائه طرح ايجاد سامانه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

  ارائه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز جاغ جاغ 

  تعاوني  –ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي

 اداره كل ورزش و جوانان)190در قالب آئين نامه تبصره 

   ارائه گزارش درباره آخرين وضعيت طرح هاي متقاضي احداث نيروگاه هاي

 ه اي )خورشيدي(شركت برق منطق

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

   ارائه گزارش درباره آخرين وضعيت طرح هاي متقاضي احداث نيروگاه هاي

 خورشيدي(شركت برق منطقه اي )

  ارائه گزارش طرح مناطق هفت گانه استان بر اساس الگوي راهبردي 

  تعاوني  –ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي

 (شركت آب و فاضالب استان)19در قالب آئين نامه تبصره 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي 

  تعاوني –ها به بخش خصوصي  ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص واگذاري پروژه 

 (شركت آب و فاضالب استان)19در قالب آئين نامه تبصره 

 استان 1397ي سال  ارائه گزارش وضعيت بودجه 

 هاي عمراني به بخش خصوصي ارائه گزارش عملكرد استان در خصوص واگذاري پروژه- 

 ( سازمان مديريت و برنامه ريزي استان )19تعاوني در قالب تبصره 
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 1397ي استان اصفهان سال  شرح مصوبات مهم شوراي برنامه ريزي و توسعه -2-4جدول شماره              

شماره 
 نشست

تاريخ برگزاري 
 نشست

تعداد 
 مصوبات

 مصوبات مهم

180 06/03/1397 6 

استان از سوي  1397ي  ي توزيع بودجه الف: ارائه
  استان. ريزي سازمان مديريت و برنامه

هاي اصـفهان ،   افزوده شهرستان توزيع عوارض ارزش ب:
شـهر و ميمـه، شهرضـا،     شـهر ، شـاهين   برخوار، خمينـي 

 آباد كاشان ، لنجان و نجف
تفويض اختيارات يك درصـد اعتبـارات پژوهشـي     -ج 

 ريزي. هاي اجرايي به سازمان مديريت و برنامه دستگاه

181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/04/1397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استقرارواحدهاي الف: طرح جامع در زمينه امكان سنجي 
عدن و مبندي قيرتهيه توسط سازمان صنعت،  بسته

آمايش سرزمين، آمار، محيط   تجارت و ارائه  دركارگروه
زيست و توسعه پايدار و پس از تصويب به كارگروه 
امور زيربنايي و شهرسازي ارسال گردد كه در صورت 

 موافقت عملياتي گردد. 
تعيين تكليف زمين كارمندان دولت در شاهين شهر،   -ب

موضوع در جلسه كارگروه امـور زيربنـايي مطـرح و در    
ريزي و توسـعه اسـتان    صورت تصويب به شوراي برنامه

 ارسال گردد.
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شماره 
 نشست

تاريخ برگزاري 
 نشست

تعداد 
 مصوبات

 مصوبات مهم

182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/05/1397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طرح هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها در كارگروه 
آمايش سرزمين ، آمار ، محيط زيست و توسعه پايدار مطرح و 

 .پس از تأييد  در كارگروه مزبور،  جهت اقدام ابالغ گردد

قانون بودجه ضمن تشريح آيين  18در خصوص بند الف تبصره 
توسط سازمان مديريت و برنامه نامه اجرايي تبصره ياد شده 

ريزي، مقرر گرديد دستگاه هاي اجرايي با توجه به مفاد آيين 
نامه پيگيري هاي الزم در خصوص اين  موضوع را از طريق 

 .دستگاه هاي مركزي بنمايند

در خصوص اعتبارات تكميلي تعهدات متوازن مصوبات كميته 

تغيير دستورالعمل ريزي شهرستان ها و  با توجه به  برنامه

هاي توسعه اقتصادي و اولويت اتمام  اعتبارات ارتقاء شاخص

هاي نيمه تمام مورد تاييد سال گذشته جايگزيني طرح هاي  طرح

 .مذكور مورد تأييد قرار گرفت

هـاي   احكام دائمـي برنامـه   37در اجراي دستورالعمل بند چ ماده 
سياسـي و امنيتـي   توسعه مقرر شد كارگروهي مركـب از معـاون   

ريـزي ، صـدا و سـيماي     اسـتانداري،  سـازمان مـديريت و برنامـه    
مركز اصفهان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، حوزه علميه، 
ســازمان تبليغــات اســالمي،  مــدير كــل امــور بــانوان و خــانواده   
استانداري و دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان بـه عنـوان نماينـده       

شبرد اهداف ايـن بنـد در اسـتان تشـكيل     دانشگاه ها  در جهت پي
 .گردد
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شماره 
 نشست

تاريخ برگزاري 
 نشست

تعداد 
 مصوبات

 مصوبات مهم

183 
 
 
 
 
 
 
 

12/7/1396 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

عالوه بـر   1396توزيع اعتبارات عدم تخصيص تعهدات سال 
 .ت متوازن مورد تصويب قرار   گرفتابالغيه قبلي اعتبارا

 
موضوع معاوضه ساختمان  در حال سـاخت متعلـق بـه اداره    
پزشكي قانوني با ساختمان در حال بهـره بـرداري متعلـق بـه     

 اداره راه و شهرسازي شهرستان فريدن

   

ي كل تعـاون،   بردار ساختمان متعلق به اداره موضوع تغيير بهره
ــه  ــع در منطق ــاعي واق ــاه اجتم ــار و رف ــوع  ك ــه موض ي زينبي

يكصــدو شصــت و نهمــين  نشســت شــوراي    صورتجلســه
ريزي و توسعه استان  كه به مركز  اسناد و كتابخانه ملي  برنامه

اصفهان واگذار شده بود،  بـا توجـه عـدم اسـتفاده از فضـا و      
ساختمان توسط مركـز  اسـناد و كتابخانـه ملـي اصـفهان،  از      
مركز اسناد و كتابخانـه ملـي اصـفهان مسـترد و بـه اداره كـل       

 گرديد.هاي استان واگذار  زندان
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شماره 
 نشست

تاريخ برگزاري 
 نشست

تعداد 
 مصوبات

 مصوبات مهم

184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/9/1397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي مكلف گرديد گزارش كاملي از آخرين  شركت برق منطقه

هاي خورشـيدي   هاي متقاضي احداث نيروگاه و ضعيت طرح

هاي محقق شده و همچنين  تعداد پروژهدر استان  و همچنين 

گـذاري  را   مشكالت و موانع موجود در پـيش روي سـرمايه  

 تهيه و در جلسه آتي شورا  ارائه نمايد.

هـــاي رســـيدگي بـــه  در راســـتاي كوتـــاه كـــردن فرآينـــد

ريـزي   هـاي مردمـي، سـازمان مـديريت و برنامـه      درخواست

احصـاء  نسبت به تشـكيل كـارگروه  واگـذاري اختيـارات و     

هــا  اقــدام  و در راســتاي تصــميمات  هــاي دســتگاه فرآينــد

الزم را بعمـل  هـاي   ها بررسي واگذاري اختيارات به شهرستان

 آورد.

ريـزي بـر بسـتر سـاترا ايجـاد        سامانه دبيرخانه شوراي برنامه

ريزي يكپارچه سرزميني  گردد، همچنين نظر به اهميت برنامه

آمايش سـرزمين، آمـار،  محـيط    و با توجه به نقش كارگروه 

زيست و توسعه پايـدار در سـاماندهي فضـايي اسـتان و بـه      

هاي ذيل شـوراي   منظور ارتباط اين كارگروه با ساير كارگروه

ريزي،  مقرر گرديد  قبـل از تصـويب هرگونـه پـروژه      برنامه

يابي،  واگذاري و تغييـر كـاربري )    منتسب به سرزمين (مكان

مترمربع در خارج از حريم شهرها  30000در سطح بيش از  

 از كارگروه آمايش سرزمين استعالم الزم به عمل آيد.
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شماره 
 نشست

تاريخ برگزاري 
 نشست

تعداد 
 مصوبات

 مصوبات مهم

185 
 
 
 

27/10/1397 
 
 
 

2 
 
 
 

اي مكلـف گرديـد  كميتـه  مصـرف      شركت آب منطقه

بهينــه آب بــا مشــاركت  ســازمان جهــاد كشــاورزي و 

فاضـالب شـهري اسـتان  تشـكيل و در      شركت آب و

خصوص مديريت منابع آبي در استان  اقدامات الزم را 

 بعمل آورد.

186 27/11/1397 4 

ريـزي اسـتان اصـفهان     طرح الگوي توسعه مناطق برنامه

براي كليه مناطق استان در كـارگروه آمـايش سـرزمين،     

زيست و توسـعه پايـدار مطـرح و پـس از      آمار،  محيط

هاي اجرائي  جهت  كارگروه مزبور،  به دستگاه  تأييد در

 اقدام ابالغ گردد.

طرح و پروژه پيشـران در   9با عنايت به مشخص شدن 
هاي اجرايي متولي  استان،   مقرر گرديد دستگاه 4منطقه 

و همكار مشخص شده در اين طـرح   بـا همـاهنگي و    
ريزي استان نسـبت بـه    نظارت سازمان مديريت و برنامه

هـا و هماهنـگ كـردن     اولويت قرار دادن اين پـروژه  در
هـا اقـدام    هاي خود در منطقه با ايـن پيشـران   كليه طرح

 نمايند
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، فهرسـت   1397قانون بودجه سال  9تبصره  "ح"با توجه به بند 

طرحهــاي پژوهشــي واجــد اولويــت متمركــز مــورد تاييــد قــرار 

گرفت و مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نسـبت  

بــه ابــالغ اعتبــار پژوهشــي كســر شــده از دســتگاه  اجرايــي  بــه  

دستگاه اجرايي متولي اقدام و دسـتگاه مزبـور در سـقف اعتبـار     

  عمل آورد.مصوب اقدامات بعدي را با رعايت موازين قانوني ب

 
ــه   شــوراي برنامــه ريــزي و توســعه اســتان بــا توجــه ب

محـدوديت زمــان باقيمانــده تــا پايــان ســال جــاري در  

خصوص تغييرات و توزيع اعتبـارات و مـوارد مربـوط     

گـردد و بـه موجـب     كه از اين تاريخ به استان ابالغ مي

ريـزي اسـت بـه كميتـه      قانون در اختيار شوراي برنامـه 

نمايـد. گـزارش    تفـويض اختيـار مـي   تخصيص اسـتان  

تصميمات و اقـدامات در جلسـه بعـدي شـورا مطـرح      

   خواهد شد.

 
 

 

 



 

 

 فصل سوم

 ي تخصصي ذيل شوراها ملكرد كارگروهع
 

 

 

 

 



1397ذيل شورا  تخصصي عملكرد كارگروه هاي وم سفصل    

28 
 

 چكيده عملكرد -3
 كارگروه هاي تخصصي -1-3 

ي استان و  ي اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه نامه ي آيين براساس آخرين اصالحيه
كارگروه 10تعداد  به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا،هاي تخصصي،  كارگروه

 مي باشد:زير   تخصصي مشورتي به شرح
  كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي .  1

 كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي  .  2

  زيست و توسعه پايدار محيط آمار،كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، .  3

 نوآوريپژوهش، فناوري و آموزش، كارگروه تخصصي  .  4

  و امنيت غذايي ، ايمنيكارگروه تخصصي سالمت. 5

  استاني كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع .  6

 كارگروه تخصصي اشتغال .  7
 كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .  8

 . كارگروه تخصصي بانوان و خانواده9
 كارگروه تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات.10

 
 :و شهرسازي اعضاي كارگروه تخصصي امور زيربنايي  -2-3

 الف ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)
 (دبير) راه و شهرسازيب ـ مديركل 

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانج ـ 
 د ـ مدير كل مديريت بحران استان

  مدير كل جهاد كشاورزي هـ ـ 
 صنعت، معدن و تجارت مدير كل و ـ 
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 مديرعامل شركت توزيع برق استان ز ـ 
 كل ارتباطات و فناوري اطالعاتح ـ مدير

 مدير كل استانداردط ـ 
 مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استاني ـ 

 ك ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان
 كي از شهرداران به انتخاب شهرداران استانيل ـ 

 م ـ مديرعامل شركت ملي گاز استان
 ن ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

 س ـ مديركل منابع طبيعي استان
 امالك استان ع ـ مديركل ثبت اسناد و

 ف ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
 ض ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان

 نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحق ـ 
 ر: مدير كل نوسازي مدارس 

 ش: مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي
 استانت: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 

 وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي  -3-3
 طرح هاي توسعه عمران شهري ، مجموعه هاي شهري ، طرح هاي جامع ناحيه اي ،  الف ـ

طرحهاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثنـاي وظايف 
 ايران. ) قانون تاسيس شوراي عالي شـهرسازي و معماري5كمـيسيون ماده (

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در  آيين وظايف مرتبط با اجراي ب ـ 
 خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.

 هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي. هاي هادي، طرح ج ـ طرح
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 سازي مصرف انرژي در استان. هاي بهينه د ـ برنامه
كنترل و نظارت بر حمل كاال و مسافر و ارتقاي توسعه حمل و نقل استان، برنامه هاي هـ ـ 
 هاي مختلف حمل و نقل. وري و افزايش ايمني در فعاليت بهره

 هاي نفتي. هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده و ـ توسعه سيستم
 ن.ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استا

 هاي پدافند غيرعامل در استان. ح ـ طرح
 ط: برنامه هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان.

 ي: ساماندهي فضاها و سكونتگاه هاي روستايي و پروژه هاي يزرگ عمراني

 
 در استان  فرهنگي و  اعضاي كارگروه تخصصي امور اجتماعي -4-3

 الف ـ معاون سياسي و امنيتي استانداري (رييس)
 مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري (دبير)ب ـ 
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانج ـ 

 د ـ مديركل دفتر امور بانوان و خانواده
 هـ ـ مديركل آموزش و پرورش استان

 و ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان
 ز ـ مديركل اطالعات استان 

 ح ـ دادستان مركز استان
 االختيار وي انتظامي استان يا نماينده تامط ـ فرمانده ناحيه 

 ي ـ مديركل ورزش و جوانان
 زندانها و اقدامات تاميني و ترتيبيامور ك ـ مديركل 

 ل ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي
 بنياد شهيد و امور ايثارگران مدير كل م ـ 

 صنايع دستي و گردشگري مدير كل ميراث فرهنگي، 
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 امام خميني (ره)ن ـ مديركل كميته امداد 
 س ـ مدير كل سازمان تبليغات اسالمي

 ف ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان 
 هاي دفاع مقدس استان مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشض ـ 

 ق ـ مديركل ثبت احوال كشور
 ر ـ مديركل اوقاف و امور خيريه

 نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوريش ـ 
 جمعيت هالل احمر استانت: مدير عامل 

 ث: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان
 خ: مدير كل اوقاف و امور خيريه

 :فرهنگي و وظايف كارگروه تخصصي امور اجتماعي -5-3
الف ـ مسايل، مشكالت و نيازهاي بانوان، ايثارگران، و جوانان استان در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و 

 ربط. هاي ذي و بهبود شاخصآموزشي 
هاي مرتبط به  پذير اجتماعي و ارايه راهكارهاي مناسب جهت بهبود شاخص ب ـ كانونهاي آسيب

 هاي زير ميانگين كشوري ويژه شاخص
هاي اجتماعي مانند طالق، اعتياد، خودكشي، سرقت، فرار از  ج ـ كاهش اثرات ناشي از آسيب

 خانه
 پذير د ـ كمك به اقشار آسيب

 ـ هماهنگي نهادهاي متولي امور فرهنگي در استان هـ
 و ـ بازيابي هويت و ارتقاي خودباوري در نسل جوان

 ز ـ تحكيم بنياد نهاد خانواده
 هاي فرهنگي استان ح ـ ارتقاي شاخص

 ط ـ طراحي و ساماندهي مراكز فرهنگي و گلزار شهدا



1397ذيل شورا  تخصصي عملكرد كارگروه هاي وم سفصل    

32 
 

 
 ت و توسعه پايدار محيط زيسآمار، اعضاي كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،  -6-3

 (رييس) رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانالف ـ 
 (دبير) معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استانب ـ 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي استانآمار و اطالعات  معاونج ـ 

 د ـ مديركل مديريت بحران استان
 زيست محيطهـ ـ مديركل حفاظت 

 و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير
 صنعت، معدن و تجارتمدير كل ز ـ 

  مدير كل جهاد كشاورزي استانح ـ 
 سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استانمدير كل ط ـ 

 ي ـ مديركل راه و شهرسازي استان
 نماينده وزارت نيروك ـ 

 مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ل ـ 
 م ـ مديركل منابع طبيعي استان

 ن: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان
 س:مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات

 ع: مدير كل ثبت احوال
 ف: مدير كل استاندارد

 ص: مدير عامل شركت آب منطقه اي
 يروي برق استانق: مدير عامل شركت توزيع ن

 ر: مدير كل دفتر بانوان و خانواده استانداري
 ش: مدير كل پست استان
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 وظايف كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار  -7-3

 انداز توسعه استان الف ـ سند چشم
 ب ـ برنامه آمايش و اجراي آن در استان

 ستانيمدت استاني و شهر هاي توسعه ميان ج ـ برنامه
محيطي و  هاي بزرگ عمراني با توجه به اسناد توسعه استان و مالحظات زيست يابي پروژه د ـ مكان

 آمايش سرزمين.
 اي هـ ـ طرحهاي توسعه ناحيه
 استان (GIS)هاي اصلي  و ـ تدابير الزم جهت نقشه

 هاي توسعه با مالحظات زيست محيطي در استان ز ـ طرح
منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز در ح ـ سياستهاي مصرف بهينه 

 دستگاههاي اجرايي استان
 اي ط ـ تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه

 هاي جمعيتي  ي ـ انتقال صنايع آالينده و مزاحم به خارج از محدوده
 استانك: هماهنگي در اجراي برنامه ها و سياست هاي اجرايي شوراي عالي آمار در 

 ل: شاخص ها و اولويت هاي موضوع هاي آماري مورد نياز برنامه هاي توسعه استاني
 م: اشاعه و ارتقاي فرهنگ آماري متناسب با شرايط استان.

هاي آمارگيري ملي در استان با  ن: هماهنگي در اجراي بهينه سرشماري هاي عمومي و طرح
 رعايت استانداردهاي مركز آمار ايران.

 
 : در استان نوآوريآوري و  پژوهش، فن ، آموزشضاي كارگروه تخصصي اع -8-3

 الف ـ معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري (رييس)
 (دبير) رئيس دانشگاه اصفهان ب ـ 
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانج ـ 
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 مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات استاند ـ 
 معدن و تجارت استان مدير كل صنعت ،هـ ـ 
 رئيس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان.و ـ 

 ز ـ رييس پارك علم و فناوري استان
 ح ـ رييس جهاد دانشگاهي استان

 ط: رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي.
 ي: مدير كل آموزش و پرورش

 ك: مدير كل صدا و سيماي مركز استان
 خانواده استانداريل: مدير كل دفتر امور بانوان و 

 م: نماينده وزارت دفاع و پشتيباني 
 ها و موسسات پژوهشي استان به انتخاب وزير ن: يك نفر از روساي دانشگاه

س:يك نفر از روساي دانشگاه علوم پزشكي استان به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش  
 پزشكي

مي به انتخاب رئيس دانشگاه آزاد ش:يك نفر از روساي واحدهاي استاني دانشگاه آزاد اسال
 اسالمي.

 در استان: نوآوري آوري و  پژوهش، فن آموزش  وظايف كارگروه تخصصي -9-3
 الف:تدوين و به روز رساني سند آمايش علم و فناوري استاني

 ب: برنامه ريزي در جهت استقرار و اصالح نظام نوآورانه منطقه در استان
، فناورانه و نوآوري  پژوهش  ، ميان مدت و بلند مدت آموزش ج: تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، 

 استان بر اساس سند آمايش مصوب .
 استاني. تواناييها و مزيتهاي هاي تحقيقاتي استان بر مبناي شناسايي نيازها،  اولويتد: تعيين 

وآورانه استان در چارچوب مصوبات شوراي فناورانه و ن  هاي علمي، نحوه نظارت بر فعاليتهـ ـ 
 علوم ، تحقيقات و فناوري .
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هاي علم و فناوري و شهرك  هاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراكز رشد، پارك تدوين برنامهـ و
 هاي فناوري و شركت هاي دانش بنيان در استان.

وزش، پژوهش، ز: تدوين ساز و كار همسويي بين اهداف و سياست هاي استاني در زمينه آم
 هاي ملي. فناوري و نوآوري با اهداف و سياست

 
 در استان:اعضاي كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي  -10-3

 الف ـ معاون سياسي، امنيتي استانداري (رييس)
 ب ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان (دبير)

  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ج ـ 
 د ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان

 هـ ـ مديركل حفاظت محيط زيست محيط استان
 جهاد كشاورزي مدير كل جهاد كشاورزي و ـ 

 ز ـ مديركل دامپزشكي استان
 استان تعاون ، كار و رفاه اجتماعيح ـ مديركل 

 استان شهري ط ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب
 استان ي ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي

 ك ـ دادستان مركز استان
 ل ـ مديركل استاندارد استان

 م ـ مديركل ورزش و جوانان استان
 ن ـ مديركل آموزش و پرورش استان

 مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري س ـ 
 ت غذايي وظايف كارگروه تخصصي سالمت و امني -11-3

  .الف ـ اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي
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ب ـ مشكالت استاني مربوط به سالمت و امنيت غذايي استان و انعكاس پيشنهادهاي مربوط به 
 .دبيرخانه شورا

 .ج ـ ارتقاي خدمات سالمت و امنيت غذايي در سطح استان
 .و نوجوان به ويژه دختران و راههاي بهبود آن د ـ وضعيت سالمت جسمي در گروه سني كودكان
 .هـ ـ پيشگيري از عفونت و بيماري ايدز و كنترل آن

 .هاي تربيت بدني در جهت سالمت عمومي و ـ بسته
 

 اعضاي كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني  -12-3
 (رييس)و برنامه ريزي استان تيريسازمان مد سيالف ـ رئ

 (دبير)ييو دارا يامور اقتصادكل  ريمدب ـ 
 ج ـ دادستان استان

 سازمان برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان   يهماهنگ معاوند ـ 
 استان ياتياداره امور مال سيرئهـ ـ 

 و ـ مديركل اطالعات استان
 استان شهر  ز ـ رييس شوراي اسالمي

مالي ترجيحا در اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي نظر در امور اقتصادي و  ح ـ دو نفر صاحب
 به انتخاب رييس كارگروه.

 
 : وظايف كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيزات منابع استاني  -13-3

 .الف ـ گزارشهاي مربوط به وصول و تجهيز درآمدهاي استان
 .ب ـ سياستهاي اجرايي وصول درآمدهاي استاني

كننده و پيگيري رفع  توسط دستگاههاي اجرايي وصول ج ـ نحوه وصول درآمدهاي استاني
 .مشكالت آنها
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هاي توسعه استان از جمله جلب مشاركت  د ـ تجهيز و بكارگيري ساير منابع در راستاي برنامه
 .عمومي

 اعضاي كارگروه تخصصي اشتغال: -14-3
 (رييس) استاندارالف ـ 

 (دبير) مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعيب ـ 
 اموراقتصادي و دارايي مدير كل ج ـ 
 صنعت، معدن و تجارت مدير كل د ـ 

 جهادكشاورزي مدير كلهـ ـ 
 راه و شهرسازي مدير كلو ـ 
 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مدير كلز ـ 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران مدير كلح ـ 
 ط ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
 ي ـ مديرعامل سازمان منطقه آزاد (درصورت وجود)

 ك ـ مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان
 ل ـ سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتنخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكها

 م: مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري
 وظايف كارگروه تخصصي اشتغال: -15-3

دار از نظر استفاده از تسهيالت بانكي با رعايت تصميمات شوراي  هاي اولويت فعاليتالف ـ تعيين 
 .عالي اشتغال

گذاري بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي با  ب ـ بسترهاي مناسب براي سرمايه
 .يافته استان نيافته و كمتر توسعه اولويت ايجاد اشتغال در مناطق توسعه

 .حل جهت كاهش ميزان بيكاري در سطح استان ارايه راهج ـ وضعيت بازار كار و 
و تطبيق  ها هاي اجرايي به منظور هدفمند نمودن آموزش مشي ها و خط د ـ هماهنگي در سياست

 .آن با نياز بازار كار
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اي استان و تشويق بخش غيردولتي  هاي آموزش فني و حرفه هـ ـ شناسايي امكانات و محدوديت
 .زشي موردبراي ايجاد مراكز آمو

 
 شرح وظايف كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري : -16-3

هاي بلندمدت و ميان مدت بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان  الف ـ برنامه

 هاي آمايش و توسعه و عمران استان  كشور و طرح ي هاي توسعه در چارچوب برنامه

ور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پيشنهاد آن به هاي پژوهشي ام ب ـ اولويت

 ي شورا دبيرخانه

سير و سفر و سياحت از طريق ايجاد تسهيالت، تأسيسات و تجهيزات  ي ج ـ تقويت انگيزه

 گردشگري.

 ي ها در زمينه آن ي هاي مادي و معنوي مردم و تشريك مساعي همه جانبه ـ جذب حمايت د  

 ي ميراث فرهنگي استان. حفظ و احياء و معرف

 هاي غيرمجاز و تخريب آثار فرهنگي.  حفاري ي هـ ـ جلوگيري از اقدامات غيرقانوني در زمينه

 هاي جهانگردي.  تأسيسات اقامتي ارزان قيمت و اردوگاه ي و ـ توسعه

 هاي گردشگري.  سازي و معرفي قطب صنعت گردشگري استان از طريق آماده ي زـ توسعه

 ح ـ حمايت از توليدكنندگان صنايع دستي و تبليغ و ترويج محصوالت صنايع دستي استان. 

 ط ـ محافظت از بناهاي داراي ارزش فرهنگي ـ تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده است. 

 مشي صادرات صنايع دستي استان و رفع مشكل و موانع موجود.  ي ـ تنظيم خط

 گردشگري استان.  ي مناطق نمونه ك ـ رفع مشكالت و موانع اجرايي

 ل ـ استفاده از امكانات تبليغي براي معرفي سيماي گردشگري استان. 
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سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان از طريق فرماندهي تورهاي گردشگري و  م ـ غني

 اكوتوريسم.

، توسعه، اندازي، ترميم هاي مردمي از طريق تشويق و حمايت از راه مشاركت ي ن ـ توسعه 

 خدمات بهتر و بيشتر مراكز گردشگري و نيز واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان.  ي بهسازي و ارائه

 راهي.  ها به مراكز اقامتي ميان س ـ تغيير كاربري كاروانسراها و رباط

 ع ـ تربيت و آموزش نيروي انساني در امور گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان.

هاي ميان راهي و  پذيرها و رستوران ها، مهمان و تقويت تأسيسات گردشگري هتلف ـ توسعه 
ها. آن ي چگونگي اداره  

 
 اعضاي كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري -17-3

 (رئيس)استاندار يامور عمران يمعاون هماهنگالف:

 ي ، صنايع دستي و گردشگري (دبير)فرهنگ راثيكل م ريمدب: 

 ي استانكل جهاد كشاورز ريمدج:

 كل صنعت ، معدن و تجارت ريمدد: 

 ه: مدير كل امور اقتصاد و دارايي 

 يكل راه و شهرساز ريمدو:

 يعيكل منابع طب ريمدز: 

 در استان روين ريوز ندهينماح: 

 مسكن اديكل بن ريمدط: 

 ستيز طيكل حفاظت مح ريمدي: 

  يكل فرهنگ و ارشاد اسالم ريمدك: 
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 هيريكل اوقاف  و امور خ ريمدل: 

  استان يفرودگاه ها سيرئم: 

 يانتظام يروين هيناح فرماندهن: 

 ياستاندار يو فرهنگ يكل فتر امور اجتماع ريمدس: 

 ها انهيكل سازمان حمل و نقل و پا ريمدع: 

 مركز استان شهردارف: 

  استان يمايكل صدا و س ريمدص: 

 ياستاندار يكل دفتر هماهنگ ريمدق: 

 ياستاندار يكل دفتر فن ريمدر: 

 )ياستان (بدون حق را يدفاتر خدمات مسافرت هياتحاد ندهينماش: 

 )يهتلداران(بدون حق را يمجمع صنف سييرت: 

 )يصاحب نظر به انتخاب كارگروه(بدون حق را دونفرث: 

 يكل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار ريمدخ: 

 يحكومت راتيكل تعز ريمدذ: 

 استان اعضاي كارگروه تخصصي بانوان و خانواده -18-3
 (رئيس)استاندار يتيو امن ياسيمعاون سالف: 

 ي( دبير)كل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار ريمدب: 
  يزيو برنامه ر تيريسازمان مد ندهينماج:
 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آمار و اطالعات معاوند: 
 ياستاندار يو فرهنگ يامور اجتماعفتر دكل  ريمده: 
  كل آموزش و پرورش ريمدو: 
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  استان يمايكل صدا و س ريمدز: 
 كل اطالعات ريمدح: 
 استان يكل دادگستر سييرط: 
 كل ورزش و جوانان ريمدي:

 استان يانتظام هيناح فرماندهك:
 يكل تعاون ، كار و رفاه اجتماع ريمدل:
 كارگروه شنهادياستان به پ يدانشگاه ها ينفر از روسا سهم:
 يكل فرهنگ و ارشاد اسالم ريمدن:

 ي و گردشگري استاندست عي، صنا يفرهنگ راثيكل م ريمدس:
 و امور ايثارگران ديشه اديكل بن ريمدع: 

 امداد امام تهيكل كم ريمدف: 
 به انتخاب استاندار از فرمانداران يكص:ي

 ياسالم غاتيسازمان تبل سييرق: 
 جيمنطقه مقاومت بس فرماندهر: 

 يستيكل بهز ريمدش:
 كل ثبت احوال ريمدت: 
  يياجرا يدستگاه ها ريسا ندهينماث:
 ينيكل زندان ها و اقدامات تام ريمدخ:
  استان ياسالم يشورا ياز اعضا يكذ:ي

 و يا اعضاي هيئت علمي دانشگاهها از صاحبنظران دونفرض: 
 كل استاندارد ريمدظ: 
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 كارگروه تخصصي بانوان و خانواده :شرح وظايف  -19-3

 و بانوان امور با مرتبط مدت كوتاه و مدت ميان  و بلندمدت هاي برنامه تلفيق و بررسي ـ الف
 .استان عمران و توسعه آمايش، طرح هاي و كشور ي هاي توسعه برنامه چارچـوب در خـانواده

 .شورا دبيرخانه به پيشنهاد ارائه و خانواده و بانوان امور با مرتبط پژوهشي اولويت هاي تدوين ـ ب 
 .استان در خانواده و بانوان امور با مرتبط اجرايي دستگاه هاي بر عملكرد نظارت و ارزيابي ـ ج 
 اجتماعي، ابعاد ي كليه در استان ي خانواده و بانوان نيازهاي و مشكالت مسايل، شناسايي ـ د 

 .وبهداشتي آموزشي فرهنگي، اقتصادي،
 كاهش و خانواده و بانوان مشكالت رفع در الزم هاي زمينه نمودن فراهم جهت هماهنگي ـ هـ 

 .استان در جنسيتي هاي نابرابري
 .استان در خانوده و بانوان ي جانبه همه مشاركت تقويت براي ريزي برنامه ـ و 
 امور با مرتبط اهداف پيشبرد جهت اجرايي هاي مشي خط و سياست ها در هماهنگي ايجاد ـ ز 

 .استان در خانواده و بانوان
  :اعضاي كارگروه تخصصي استانداردسازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات -20-3

 )معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس -الف

 )مدير كل استاندارد استان (دبير -ب

 مدير كل دفتر فني استانداري -ج

 استانداريمدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي  -د

 مدير كل جهاد كشاورزي استان -هـ

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 مدير كل راه و شهرسازي استان -ز

 مدير كل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -ح

 مدير كل آموزش و پرورش استان -ط

 مدير كل فنآوري اطالعات و ارتباطات استان -ي
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 ريزي استان مديريت و برنامهرييس سازمان  -ك

 اي استان مدير عامل شركت آب منطقه -ل

 اي استان مدير عامل شركت توزيع نيروي برق منطقه -م

 مدير كل حفاظت محيط زيست استان -ن

 مدير كل صدا و سيماي مركز استان -س

 دادستان مركز استان -ع

 استانرييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مركز  -ف

 مدير كل تعزيرات حكومتي استان -ص

 مدير كل دامپزشكي استان -ق

 رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان -ر

 رييس مجمع امور صنفي استان -ش

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -ت

 مدير كل گمرك استان -ث

 شهردار مركز استان -خ
 :استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات وظايف كارگروه تخصصي -21-3

انداز توسعه كيفيت  هاي نظام استانداردسازي و تنظيم سند چشم تبيين راهبردها و اولويت -الف
 هاي خاص استان جهت ارايه به شورا كاال و خدمات متناسب با شرايط و مزيت

داردهاي اجباري و تشويقي بررسي موانع و مشكالت استانداردسازي و وضعيت اجراي استان -ب
 محصوالت استان و ارايه راهكارهاي اجرايي

ها به ويژه مراكز  هاي تخصصي سازمان ها و ظرفيت گيري از توانمندي پيشنهاد نحوه بهره -ج
ي صنفي جهت مشاركت فعال در تدوين و به اه ها و انجمن تحقيقاتي و پژوهشي و تشكل

 ستاندارد سازي در استانروزرساني استانداردهاي ملي و توسعه ا
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بررسي سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارايه پيشنهادات الزم در جهت آموزش و افزايش  -د 
  .هاي عمومي و تخصصي در راستاي استاندارد و كيفيت آگاهي

كنندگان به منظور بهبود نظام  با حقوق مصرف پيشنهاد نحوه هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط -هـ
نظارت و بارسي استاندارد و كيفيـت و تقويـت حقـوق مصـرف كننـده در سـطح اسـتان و ايجـاد         
بسترهاي مناسب به منظور تسريع در روند رسيدگي به شـكايات مصـرف كننـدگان در ارتبـاط بـا      

 .مقررات و ضوابط استاندارد
منافع و اعتبارات پژوهشي و تملك دارايي واحدهاي  بررسي چگونگي تخصيص درصدي از - و

استاني جهت تدوين، ترويج و نظارت بر اجراي استانداردها و تجهيز آزمايشگاه هاي فني و مراكز 
 ارزيابي انطباق استان

ارايه ساز و كارهاي نحوه اجراي استانداردهاي اجباري و پيگيري تخلفات احتمالي در زمينه  - ز
 ي، ايمني، بهداشت و سالمت عموميمخاطرات اقتصاد

بررسي خط مشي و نحوه هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با صادرات و واردات در سطح  -ح
 استان به منظور كنترل هاي كيفي

ارايه راهكارهاي الزم جهت كنترل بازار و مراكز توزيع و عرضه در سطح استان در راستاي  -ط
 رعايت استانداردها

دهاي الزم جهت كنترل صحت عملكرد اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مورد ارايه پيشنها -ي
استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري و نظارت بر وضعيت عيار فلزات گرانبها با 

 هماهنگي دستگاه هاي مرتبط در سطح استان

اي معيار مصرف كمك به تصميم سازي در خصوص نحوه ترويج و پياده سازي استاندارده -ك
 انرژي در توليدات و سامانه هاي انرژي بر در سطح استان

ارايه پيشنهادهاي الزم به منظور كنترل و نظارت بر نازل هاي سوخت مايع و گاز با هماهنگي  -ل
 دستگاه هاي مرتبط در سطح استان

http://shenasname.ir/
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ه جهت ارايه پيگيري و اجراي مصوبات شوراي استاندارد استان و تهيه گزارش از نتايج حاصل -م
 به شوراي برنامه ريزي و شوراي استاندارد استان

بررسي و تنظيم گزارش عملكرد استان ها در حوزه استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و  - ن
 .خدمات و پيشنهاد تشويق دستگاه هاي برتر و معرفي دستگاه هاي ناموفق و ناكارآمد

 
 :ها نشستتعداد  -22-3

بوده است. در اين  نشست 72، 1397 در سال هاي تخصصيكارگروه هاينشستتعداد كل 

 پژوهش، هاي آموزش، و كارگروهبيشترين  نشست 22 شهرسازي باامور زير بنايي و بين كارگروه 

هر كدام با تشكيل دو  و استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات فناوري و نوآوري 

 . اند خود اختصاص دادهه ب ها را  نشست كمترين آمار نشست

 

 1397تخصصي ذيل شورا سال هاي  هاي كارگروهمقايسه تعداد نشست -3-1نمودار شماره   

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر                     
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 تعداد مصوبات :  -23-3

 ريزي و توسعه استان  شوراي برنامه ذيل هاي تخصصي  كارگروه1397مجموع مصوبات سال 

 . ها بوده است تخصصي براي كارگروه مصوبه 1357

 

 1397تخصصي ذيل شورا سال هاي كارگروه  مصوباتمقايسه تعداد  -3-2نمودار شماره    

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر       

 

 شده نمصوبات اجرا  -24-3

مورد بوده است كه از اين  1328  ،1397وع مصوبات كارگروه هاي تخصصي در سال جمم

 شده است .نمصوبه اجرا 48،   تعداد
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 1397هاي تخصصي در سال  مقايسه تعداد مصوبات اجرا نشده كارگروه  -3-3نمودار شماره  

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر

 :نشستهر  زمان برگزاريمتوسط   -25-3

نيز متناسب با دستور كار نشست ها و  1397طي سال ها  هاي كارگروه نشست زماني قفس

ليكن بر اساس گزارشات  است. بوده حجم موضوعات و باحث مطرح شده در هر نشست متغير 

ساعت بيشترين فراواني را  3الي  2بين  پايه، متوسط زمانول اارسالي و آمار و ارقام مندرج در جد

ساعت   2هاي تخصصي بين  اين سقف براي جلسات براي كارگروه خود اختصاص داده است.ه ب

 ه  بوده است.  دقيق 30ساعت و  2الي 
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 1397مقايسه مدت زمان نشست هاي كارگروه هاي تخصصي ذيل شورا سال   -3-4نمودار   

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر              

 
  :دستور كار جلسات-26-3

مورد بوده  1391به ترتيب   1397هاي تخصصي در سال  تعداد كل دستور كار جلسات كارگروه
هاي تخصصي به كارگروه امور زيربنايي و  است. بيشترين تعداد دستور كار جلسات كارگروه

محيط  ،آمايشكارگروه آن درصد اختصاص داشته و پس از  89مورد و  1240شهرسازي با  
 قرار دارند. رده بعدي مورد در  48ي پايدار با  زيست و توسعه
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 1397مقايسه تعداد دستور نشست هاي كارگروه هاي تخصصي آن در سال   -3-5نمودار       

 
 پژوهشگر  :ترسيم

 1397تعداد نشست هاي كارگروه هاي تخصصي در سال  -3-1جدول شماره                   

 
 مأخذ: صورتجلسات كارگروه ها   

مجموع زمان 

برگزاري كل 

نشست ها

( دقيقه : ساعت )

آمايش محيط زيست و 1
توسعه ي پايدار

114845401118

آموزش، پژوهش، فناوري و 2
نوآوري

23151224

استاندارد سازي و ارتقاي 3
كيفيت كاال و خدمات

22124715

6196760612اشتغال4
6122622110امور اجتماعي و فرهنگي5
221240111711171548امور زير بنايي و شهرسازي6
47191548بانوان و خانواده7

1214881226درآمد ها و تجهيز منابع استاني8

415222048سالمت ، ايمني و امنيت غذايي9

ميراث فرهنگي ، صنايع دستي 10
و گردشگري

31214837

7213911357130959146 جمــع كـــل 

نام كارگروه تخصصيرديف
تعداد نشست هاي 

برگزار شده

تعداد موضوع 

ارايه شده در 

دستور كارها

تعداد مصوبات
تعداد مصوبات 

اجرا شده

تعداد نشست هاي 

برگزار شده با حضور 

رييس كارگروه



 
 

                          

 

 

 

 

             

 فصل چهارم

 ها ريزي شهرستان هاي برنامه عملكرد كميته             
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 ريزي شهرستان ها كميته برنامه-4

 مباني قانوني : -1-4

ي  ي پنجم توسعه ي پنج ساله قانون برنامه 178ي  مادهو( ج)  )ب هاي(مفاد بندبه استناد         

ي اجرايي شوراي  نامه ي آيين و براساس آخرين اصالحيه) 1390-1395( جمهوري اسالمي ايران

ي  ي شماره هاي تخصصي، موضوع مصوبه ي استان و كارگروه برنامه ريزي و توسعه

براي افزايش اختيارات  هيئت محترم وزيران، 24/4/1394 مورخ   هـ 50961/ت51551

ريزي  ي برنامه ي استان، كميته ريزي و توسعه برنامه  ها در چهارچوب وظايف شوراي شهرستان

ها موظفند  ريزي شهرستان هاي برنامه كميته شود. در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي

د توسعه استان نسبت به تعيين و با رعايت دستورالعمل ابالغي شورا و چهارچوب سن

 ها اقدام نمايند. بندي پروژه اولويت

 :ريزي  هاي برنامه در كميتهحاضر  يتعداد اعضا -2-4

ي  ي پنجم توسعه ي پنج ساله قانون برنامه 178ي  ماده )ج (و )ب هاي(بر اساس مفاد بند      

ايي شوراي ي اجر آيين نامهچهارم آخرين اصالحيه فصل   30وري اسالمي ايران و ماده جمه

 برنامه ريزي شهرستان ها شامل :  ي  كميته ، اعضاي برنامه ريزي و توسعه

 فرماندار ( رييس ) -

 (بدون حق رأي) -( دبير )  سازمان مديريت و برنامه ريزي ي نماينده -

 )ي استان توسعهي برنامه ريزي و عضو شورا متناظر با ادارات كل استاني رؤساي ادارات شهرستان ( -

 ) به عنوان ناظر در مجلس شوراي اسالمي ( نمايندگان شهرستان  -
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نشست كار عالوه بر اين افراد، از مديران ديگري نيز حسب مورد و متناسب با دستور 

ريزي  برنامهي  كميتههاي  حاضر در نشست يبر اين اساس تعداد اعضا آيد. مي  عمله دعوت ب

 نفر گزارش شده است .  2018بالغ بر  1397سال  در استان يها شهرستان

ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل  ي برنامه اعضاي كميته -1تبصره 

 .باشد مياستاني) 

 :نشست ها تعداد  -3-4

تعداد  1397 در سال  هاي استان ريزي شهرستان ي برنامه كميته هاي نشستتعداد كل 
 ، بيشتريننشست 12 با ريزي شهرستان چادگان كميته برنامهبوده است. در اين بين  نشست144

 خود اختصاص داده است . ه را ب تعداد نشست ها
 1396ها طي سال  ريزي شهرستان هاي برنامه هاي كميته مقايسه تعداد نشست  -4-1شماره نمودار

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر
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 تعداد مصوبات : -4-4

 هاي ريزي شهرستان ي برنامه كميتههاي  نشست موضوعات ارائه شده در دستور كارمجموع 
مصوبه را در شهرستانهاي استان  2388ورد بوده كه حدود  م2236بالغ بر 1397در سال  استان

 شود. شامل مي
 

 1397سال  ها طي ريزي شهرستان هاي برنامه مقايسه تعداد مصوبات كميته -4-2شماره نمودار                

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر             
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 :نشستهر  زمان برگزاريمتوسط  -5-4

ها و حجم  نيز متناسب با دستور كار نشست ها ريزي شهرستان برنامهي  كميتهاي  سقف نشست
،  ارسالي هاي ليكن بر اساس گزارش  موضوعات و مباحث مطرح شده در هر نشست متغير است.

 خود اختصاص داده است .ه ساعت بيشترين فراواني را ب 20/3الي  2بين متوسط زمان 

 

 1397ها طي سال  ريزي شهرستان هاي برنامه مقايسه متوسط زمان برگزاري نشست هاي  كميته -4-3نمودار  

 
 مأخذ: ترسيم پژوهشگر            

 

 : ها نشستنفر ساعات  -6-4

گيران  نفر ساعت حضور مديران و تصميم 5175برابر   1397سال  درآمار و اطالعات، 

 دهد .  را نشان ميريزي  برنامههاي  كميتههاي  نشستدر  ها شهرستان
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