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4242دستگاهتهيه دستوركارجلسه شورا
4242دستگاهارسال تصميمات شورا
4242دستگاهپيگيري مصوبات شورا

تهيه برنامه زمانبندي تشكيل جلسات شورا
4242دستگاه

بررسي پيشنهاد هاي رسيده از كارگروه ها
4242دستگاه

آماده سازي پيشنهادهاي كارگروه هاي 
تخصصي جهت طرح در شورا

4242دستگاه
تهيه و تدوين عملكرد شوراي برنامه ريزي 

و توسعه استان
4242دستگاه

مديريت پرتال دبيرخانه شوراي برنامه 
ريزي و توسعه استان

4242دستگاه
پيگيري جلسات كارگروه تسهيل فرآيند 

هاي اجرايي
8080دستگاه

تدوين و تهيه دستورالعمل تسهيل 
فرآيندهاي اجرايي تبصره 19

8080دستگاه
پيگيري ليست پروزه هاي قابل واگذاري

8080دستگاه
احصاء مشكالت و موانع واگذاري پروژه ها 

به بخش خصوصي
8080دستگاه

شركت در كميته هاي واگذاري به عنوان 
نماينده سازمان

8080دستگاه
مديريت پرتال واگذاري تبصره 19 در 

سازمان
8080دستگاه

11سازمانپيگيري شكايات وصول شده
اعالم بررسي در سامانه و پيگيري شكايت 

از معاونت مربوطه
22سازمان

ارسال نتيجه بررسي به دفتر بازرسي 
استانداري و شخص شاكي

33اشخاص

عنوان معاونت : حوزه رياست
نام و نام خانوادگی : احمد فروزنده

عنوان پست : رئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه ريزی و توسعه استان

رئيس دبيرخانه شوراي برنامه 
ريزي و توسعه استان

3
نماينده رئيس سازمان در سامد 

(دفتر شكايات بازرسي استانداري 
(

عملكرد سال1400هدف سال 1400
فعاليت

2
دبيرخانه كارگروه ماده 27 قانون 
الحاق (2)و نماينده سازمان در 

كارگروه
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*42دستگاهتهيه دستوركارجلسه شورا
*42دستگاهارسال تصميمات شورا
*42دستگاهپيگيري مصوبات شورا

*42دستگاهتهيه برنامه زمانبندي تشكيل جلسات شورا
*42دستگاهبررسي پيشنهاد هاي رسيده از كارگروه ها

*42دستگاهآماده سازي پيشنهادهاي كارگروه هاي تخصصي جهت 
*42دستگاهتهيه و تدوين عملكرد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

*42دستگاهمديريت پرتال دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه 
*80دستگاهپيگيري جلسات كارگروه تسهيل فرآيند هاي اجرايي

*80دستگاهتدوين و تهيه دستورالعمل تسهيل فرآيندهاي اجرايي ماده 27 
*80دستگاهپيگيري ليست پروزه هاي قابل واگذاري

*80دستگاهاحصاء مشكالت و موانع واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي
*80دستگاهشركت در كميته هاي واگذاري به عنوان نماينده سازمان

*80دستگاهمديريت پرتال واگذاري ماده 27 در سازمان
*1سازمانپيگيري شكايات وصول شده

*2سازماناعالم بررسي در سامانه و پيگيري شكايت از معاونت مربوطه
*3اشخاصارسال نتيجه بررسي به دفتر بازرسي استانداري و شخص شاكي

گروه :

ف
دي

ر

وظايف

زمان اجراماهيت اجرافعاليت

جدول شماره  يک

برنامه عملياتی سال 1401

عنوان معاونت : حوزه رياست

نام و نام خانوادگی : احمد فروزنده

عنوان پست : رئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه ريزی و توسعه استان

نماينده رئيس سازمان در سامد (دفتر شكايات 
بازرسي استانداري )

1
رئيس دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و 

توسعه استان

2
دبيرخانه كارگروه ماده 27 قانون الحاق (2)و 

نماينده سازمان در كارگروه

3



و  يبه صورت جار   1400در سال  یمتنوع اریبس يهاتیو توسعه استان  مسئول يزیبرنامه ر يشورا رخانهی: دب لیتحل

 . دیموارد محوله به صورت کامل به انجام رس یبر عهده داشت که تمام  یتعامل

 يهايجلسات کارگروه ها و گروه کار يو توسعه استان، برگزار يزیبرنامه ر يجلسه شورا 10 ينقاط قوت:  برگزار 

 )2قانون الحاق ( 27ماده  يجلسات کارگروه واگذار يبرگزار نیو همچن  يزیبرنامه ر يشورا لیذ

 شورا،  رخانهیدب يبرا یکارشناس يرویضعف:  کمبود ن نقاط

 يدر راستا یبه بخش خصوص یدولت يپروژه ها يسازمان،  واگذار سیشورا  با رئ رخانهیدب  میها: ارتباط مستقفرصت"

 دولت  يها نهیکاهش هز

ونا و منحوس کر روسیو لیبدل يبه صورت  حضور يزیبرنامه ر يجلسات شورا لیتشک يها تی: محدودداتیتهد

 شورا    رخانهیزمان بر بودن ارسال استعلامات و مصوبات از کارگروه ها به دب

بستر ساترا در جهت کاهش زمان ارسال مصوبات به شورا  و اضافه بر  يزیبرنامه ر يشورا رخانهیدب جادی: اشنهادهایپ

 "شورا  رخانهیکارشناس به چارت دب يرویکردن ن
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