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 : مقدمه

قانون   71و  70شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها براي نخستين بار براساس مواد 

( با وظايف مشخص 79-83برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي جمهوري اسالمـي )دوره 

برنامه ريزي ، توسعه و عمران  و با اعضاي معين به منظور هماهنگي و تصميم  گيري در امور 

استان ها در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي كالن تشكيل گرديد ، مواد مزبور در ماده 

قانون برنامه پنجساله  178قانون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شده و در تداوم آن در ماده  83

ري شورا به استناد پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مطرح گرديده است . قبل از شكل گي

 74)دائمي( و اصالحيه هاي بعدي از جمله تبصره  1360قانون بودجه سال  67تبصره 

و ... كميته اي تحت عنوان كميته  63قانون بودجه سال  47، تبصره 61قانون بودجه سال 

برنامه ريزي استان بدون منظور نمودن دقيق وظايف مشخص تشكيل مي گرديد ، از طرف 

وه ها و گروه هاي كارشناسي متعدد بدون ارتباط نظام مند به فعاليت مشغول بودند ديگر كارگر

، ولي براي شوراي برنامه ريزي نوزده وظيفه مشخص و اساسي در راستاي اهداف تعيين شده 

منظور گرديده است.از طرف ديگر شورا در مركز يك مجموعه منسجم و هماهنگ واقع 

وه هاي تخصصي و گروه هاي كارشناسي با وظايف و گرديده كه درحول محور آن كارگر

اعضاي مشخص فعاليت مي نمايند ، در واقع مباحث گوناگون توسعه پس از طي مراحل خود 

در گروه هاي كارشناسي و كارگروه هاي تخصصي در شورا به تصويب نهايي مي رسد ، از 

راهكارهاي شورا را طرف ديگر كارگروه ها و گروه هاي كارشناسي مصوبات ، دستورات و 

 لحاظ مي نمايند.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در طول فعاليت پانزده ساله خود قريب به دو هزار مصوبه 

داشته است كه عمده مصوبات دوره مزبور، مربوط به توسعه و پيشرفت اساسي استان مي باشد، 

را ، مي توان اين نهاد را بلحاظ ضرورت طرح و تصويب مباحث توسعه و پيشرفت استان در شو

 بعنوان مهمترين نهاد تصميم گيري استان قلمداد نمود.
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بلحاظ اينكه اين آيين نامه ابزار مناسبي براي آگاهي از وظايف و ساز و كار شورا، كميته 

ريزي شهرستان ها، كارگروه ها و گروه هاي كارشناسي مي باشدو به موجب مصوبه برنامه

هيئت محترم وزيران و با توجه به 24/4/1394ـ مورخ ه 50961/ت51551شماره 

تشكيل مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها  در عناوين ، اعضاء و وظايف كارگروه  

هاي تخصصي ذيل شورا بازنگري شده است . اين كتابچه  براي بهره گيري مديران ، 

 فرمانداران و كارشناسان استان انتشار مي يابد.

 فوريرحيم عص

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استـان 

ودبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان



  

1 

هاي  و كارگروه آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

 1تخصّصي ذيل شورا

 تعاريف -فصل اول

 روند:عاني مشروح مربوط به كار ميدر اين آيين نامه اصطالحات زير در م -1ماده

 1389مصوب  -توسعه جمهوري اسالمي ايران مقانون برنامه پنجساله پنج قانون: -الف

 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه :سازمان  -ب

 ريزي و توسعه استان شوراي برنامه شورا: -ج

 ريزي و توسعه استاندبيرخانه شوراي برنامه دبيرخانه: -د

 نريزي و توسعه استارنامهشوراي بذيل هاي تخصصي  كارگروه كارگروه: -هـ 

 

                                                           
باشد قانون برنامه پنجساله پنجم كه در ارتباط با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي 178ه بند هـ ماددر -1

 مندرج است كه :

هاي تخصّصي شوراي  مندرج در اين ماده و كارگروهآئين نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات 

به  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ريزي شهرستان به پيشنهاد ريزي و توسعه استان و كميته برنامهبرنامه

تصويب هيئت وزيران مي رسد، لذا بر اين اساس درتداوم مصوبات قبلي ، هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 

، آيين نامه شماره  (24/4/1394هـ مورخ  50961/ت51551وبه شماره ) مص 17/3/1394

 و اصالحيه هاي بعدي آن را اصالح نمود. 14/8/1390مورخ هـ 47221/ت 162178
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 تركيب و وظايف شورا -فصل دوم

ريزي و گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهبه منظور تصميم -2ماده 

هاي كالن كشور، شورا با ها و خط مشي ها و سياستها در چارچوب برنامه بودجه استان

 يل مي شود.به رياست استاندار تشك 1اعضاي مندرج در قانون

هاي هاي اجرايي و كارگروه هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاه -1 بصرهت

تخصصي از مسئول آن دستگاه و رئيس كارگروه مربوط براي شركت در جلسه شورا بدون حق 

 آيد.راي دعوت به عمل مي

هاي هاي تخصصي شخصا در جلسات شورا و كارگروهاعضاي شورا و كارگروه -2تبصره 

ها در جلسه، نماينده نمايند. در صورت عدم امكان حضور اعضاي كارگروهتخصصي شركت مي

نامه كتبي در جلسه مذكور حضور االختيار آنها با هماهنگي رئيس يا دبير كارگروه با معرفيتام

 يابند.مي
                                                           

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي : 178اعضاي مندرج در ماده  -1

 (  رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني ) يك نفر -1
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -2
 مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان -3

 مدير كل حفاظت محيط زيست استان -4
 فرمانداران ) حسب مورد( -5

 فرمانده بسيج استان -6
اي تابعه به انتخاب وزير در تبصره: در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحده

 جلسه شورا شركت مي كند.
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راي نظر بدون حقتوانند حسب مورد از افراد صاحبرؤساي شورا و كارگروه مي -3تبصره 

 دعوت به عمل آورند.

 

 وظايف شورا با رعايت قانون به شرح زير تعيين مي شود: -3ماده 

هاي توسعه بلند مدت استان، گيريهاي توسعه استان شامل جهتبررسي و تاييد برنامه -الف

 هاي آمايش سرزمين.ريزي كشور و در راستاي جهت گيريدر چارچوب نظام برنامه

ها، ها، سياستهاي ميان مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفامهبررسي و تائيد برن -ب

 هاي توسعه استان و نظارت برآنها..و خط مشي

 بررسي و تصويب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان. -ج

هاي  هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان بويژه بسيجيان در فعاليتپيشنهاد برنامه -د

 هاي اجرايي مربوطه. ربط و تنظيم سياستي استان به مراجع ذياقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

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

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

شهرسازي و معماري  هاي مصوب شوراي عاليهاي توسعه استان، با رعايت سياستبرنامه

 ايران.

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

 كسب منابع جديد درآمدي جهت درج در لوايح بودجه سنواتي .

هاي  ها و دستورالعملبررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان، درچارچوب بخشنامه -ح

 .سازمان ودجه كل كشور و ارايه به تهيه و تنظيم ب

اي استان به تفكيك هاي سرمايهبررسي و توزيع سر جمع اعتبارات تملك دارايي -ط

 شهرستان بر اساس پيشنهاد دبير شورا.

 اي شهرستان.هاي سرمايهبررسي، تصويب و ابالغ ضوابط، توزيع اعتبارات تملك دارايي -ي
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 -دستگاه"هاي اجرايي استاني به تفكيك  ي دستگاهابررسي و توزيع اعتبارات هزينه -ك

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

 هاي اجرايي نگردد . هاي دستگاهپرداخت

گيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم بررسي و تصميم -ل

ها، تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب ادالت مرزي اعم از بازارچههاي اجرايي مبمشيخط

 هاي كلي تجارت خارجي كشور.سياست

ربط و هاي استقرار نظام تامين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذيپيشنهاد برنامه -م

 هاي اجرايي مربوط.تنظيم سياست

ي و نيز توسعه مشاركتهاي اندازهاي بخش غيردولتبررسي راههاي تجهيز و جذب پس -ن

 مردمي در امور استان.

ربط و تنظيم و ابالغ هاي اجرايي توسعه منابع انساني به مراجع ذيپيشنهاد برنامه -س

 هاي اجرايي مربوط.سياست

ي كه به يطرح وتصويب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استاني براي مصوبات شوراها -ع

 گردند.ه و يا ميحكم مقررات قانوني ايجاد گرديد

و  1( قانون179ارايه يك نسخه از قرارداد سند بودجه ساالنه استان موضوع بند)ب( ماده) -ف

هاي مصوب استاني و شهرستاني و گزارش عملكرد برنامه و پيشرفت سه ماهه بودجه به برنامه

 .سازمان

 .1تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه -ص

                                                           

ريزي و توسعه مندرج است كه: سند بودجه ساالنه استان كه تعهدات شوراي برنامه179در بند )ب( ماده  - 1

نمايد، در قالب قرار دادي تنظيم و بين رئيس شورا و رئيس سازمان مديريت و سازمان را مشخص مي استان و

 شود.گردد . قالب قراردادمذكور و دستورالعمل مربوط توسط سازمان تهيه و ابالغ ميور مبادله ميبرنامه ريزي كش
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 در خصوص ساير وظايف مرتبط با شورااتخاذ تدابير الزم  -ق

 

باشد و وظايف آن مستقر مي استاندبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي  -4ماده

 شود:به شرح زير تعيين مي

هاي شورا، يك هفته قبل از برگزاري جلسه با هماهنگي رئيس تهيه دستور كار جلسه -الف

 امه براي اعضا.شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتن
هاي  ارسال تصميمات شورا، ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه، براي اعضا و دستگاه -ب

 ربط.اجرايي ذي

 پيگيري مصوبات شورا. -ج

 سخه از صورتجلسه تصميمات شورا به بخش هاي ذيربط در سازمانارسال يك ن -د

و ارسال ذيل شورا صي تهيه برنامه زمانبندي تشكيل جلسات شورا و كارگروههاي تخص -هـ

 .بخش هاي ذيربط در سازمانيك نسخه از آن به 

هاي  ها و دستگاه ريزي شهرستانها، كميته برنامه بررسي پيشنهادهاي رسيده از كارگروه -و

 اجرايي استان به منظور تطبيق با قوانين و مقررات و اسناد باالدستي.

 طرح و تصويب در شورا. هاي تخصصي جهت آماده سازي پيشنهادهاي كارگروه -ز

                                                                                                                           

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 184آيين نامه اجرايي ماده ) 7براساس ماده  - 1

زنجان به همراه ناطق نه گانه )اي در هر يك از مبمنظور ارزيابي راهبردي محيطي برنامه هاي توسعه منطقه

شوراي هماهنگي توسعه  محسوب شده است( 6استانهاي تهران، مركزي، سمنان، قم، قزوين، البرز منطقه 

منطقه متشكل از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مديران كل حفاظت محيط زيست، امور اقتصادي 

ي، جهاد كشاوزي ورئيس واحدهاي استاني وزارت نيرو و مدير معدن و تجارت، راه و شهرساز و دارايي، صنعت،

عامل شركت  نفت استانهاي منطقه مزبور تشكيل گردد و دبيرخانه شوراي هماهنگي در هر دوره دوساله در يكي 

 شود.يابد و جلسات به رياست استاندار تشكيل ميهاي منطقه به انتخاب شوراي هماهنگي استقرار مياز استان
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 هاي تخصصي فصل سوم:كارگروه

كارگروه تخصصي مشورتي به  1دوازدهيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، پبه منظور  -5ماده 

 شود:هاي كشور تشكيل مي شرح زير در همه استان
 كارگروه تخصصي امور اقتصادي -الف

 كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي -ب

 فرهنگي جتماعي و اروه تخصصي امور كارگ -ج

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

 و دولت الكترونيك كارگروه تخصصي تحول اداري -هـ

 و امنيت غذايي ، ايمني  كارگروه تخصصي سالمت -و

 كارگروه تخصصي اشتغال -ز

                                                           
 هيئت وزيران هشت كارگروه : 14/8/1390هـ مورخ 47221/ت 162178ساس تصويبنامه شماره برا -1

آمايش سرزمين  -4امور اجتماعي ، فرهنگي و خانواده  –3امور زيربنايي و شهرسازي  -2امور اقتصادي –1

مدها و درآ -7سالمت و امنيت غذايي  -6پژوهش ، فناوري و تحول اداري  -5محيط زيست و توسعه پايدار 

 28/12/1390اشتغال تعيين گرديد و به استناد اصالحيه آيين نامه  فوق ) مورخ  -8تجهيز منابع استاني 

(كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به سرجمع كارگروه ها اضافه گرديد وبا اصالحيه 

به كارگروه هاي : امور اجتماعي و كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي و خانواده  9/3/1391مورخ 

شوراي عالي اداري )موضوع 5/9/1393فرهنگي و امور بانوان و خانواده تقسيم گرديد . و در مصوبه مورخ 

تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي استان(  كارگروه پژوهش ، فناوري و تحول اداري از 

،كارگروه درآمدها  2قانون الحاق  44ماده "د "د ، ضمنا براساس بند ليست كارگروه هاي ذيل شورا  حذف گردي

و تجهيز منابع استاني بصورت مستقل و در قالب ستاد درآمدها و تجهيز منابع استاني فعاليت خود را ادامه مي 

(هشت كارگروه  24/4/1394هـ مورخ  50961/ت51551دهد.قابل ذكر است قبل از ابالغ اين اصالحيه )

 را فعال بوده و به استناد اصالحيه فوق الذكر كارگروه هاي ذيل اضافه گرديده است :ذيل شو

 -4آموزش ،پژوهش ، فناوري و نوآوري  -3توسعه روستايي و عشايري -2تحول اداري و دولت الكترونيك -1

 استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات
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 گردشگري تخصّصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي وكارگروه  -ح

  كارگروه تخصّصي بانوان و خانواده -ط

 كارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري -ي

 كارگروه تخصصي آموزش ، پژوهش ، فناوري و نوآوري -ك

 كارگروه تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاالو خدمات -ل

 

 ند:شواعضاي كارگروه تخصصي امور اقتصادي به شرح زير تعيين مي -6ماده

 )رييس(استاندار  -الف

 )دبير(ي مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استاندار -ب

 استانرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  –ج 

 جهاد كشاورزي مدير كل  -د

 امور اقتصادي و داراييمدير كل   -هـ 

 صنعت، معدن و تجارتمدير كل   -و

 راه و شهرسازيمدير كل   -ز

 ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميرامدير كل   -ح

 تعاون، كار و رفاه اجتماعيمدير كل   -ط

 مدير كل منابع طبيعي )بدون حق رأي( -ي

 نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير -ك

 رأي(مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي )بدون حق -ل

 )بدون حق رأي(استان  مدير كل گمرك -م

 اي استان به انتخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكهاسرپرست يكي از بانكه -ن

افراد صاحب نظر به پيشنهاد رئيس اتاق بازرگاني و  يادو نفر از كارآفرينان برتر استان  -س

 صنايع و معادن و رئيس اتاق تعاون استان و تاييد رئيس كارگروه
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 مدير كل استاندارد -ع

 

بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين وظايف كارگروه تخصصي امور اقتصادي،  -7ماده 

 شود:مي

 مين منابع مالي از بازار سرمايهجذب و تأ -الف

 جيحي، جذب سرمايه در گردش واحدهاي توليديهاي ترسياست -ب

شبكه بانكي استان و اظهار نظر در خصوص در خصوص اولويت اعطاي منابع و مصارف  -ج

 تسهيالت و اعتبارات بانكي.

 هاي حمايت از توليد كنندگان بخشهاي مختلف اقتصاديهشيو  -د

ها در استان و ارايه گزارش در مقاطع سه ماهه به نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه -هـ

 شورا

 ياي محصوالت كشاورزي و دامپوشش بيمهتوسعه و  -و

 هاي صادرات استان و رفع مشكالت و موانع موجودتنظيم خط مشي -ز

 ربطهاي ذيهاي بخشوري از منابع و نهادهي بهرهارتقا -ح

هاي ويژه اقتصادي و بازارچه،ني و اجرايي مناطق آزاد تجاري هاي قانواستفاده از ظرفيت -ط

 هاي توسعه استانمرزي در راستاي سياست

 گذاري خارجي در استانجذب سرمايه -ي

 هاي نسبي گردشگري استان ها و مزيتشناسايي قابليت -ك

 و تبديلي كشاورزي يتوسعه صنايع دستي و روستايي، تكميل -ل

 ( قانون اساسي در استان44هاي كلي اصل چهل و چهارم)اجراي قانون اجراي سياست -م

 

 شوند:اعضاي كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي به شرح زير تعيين مي -8ماده 
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 )رئيس( معاون هماهنگي امور عمراني استاندار -الف

 راه و شهرسازي)دبير( مدير كل  -ب

 استانرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  -ج

 مدير كل مديريت بحران استان -د

 جهاد كشاورزيمدير كل   -هـ

 صنعت، معدن و تجارتمدير كل  -و

 برق نيروي مدير عامل شركت توزيع  -ز

 كل ارتباطات و فناوري اطالعات مدير  -ح

 استانانقالب اسالمي ل بنياد مسكن مدير ك -ط

 مدير كل حفاظت محيط زيست  -ي

 يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان -ك

 صنايع دستي و گردشگري  ميراث فرهنگي،مدير كل   -ل

 گازاستانمدير عامل شركت  -م

 مدير كل ثبت اسناد و امالك  -ن

 نتخاب وزيردر استان به ا نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -س

 مدير كل نوسازي مدارس  -ع

 مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي -ف

 استانرئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  -ص

 مدير كل استاندارد -ق

 مدير عامل شركت آب منطقه اي  -ر

 مدير عامل شركت آب و فاضالب شهري  -ش

 ييمدير عامل شركت آب و فاضالب روستا -ت
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وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد  -9ماده 

 شود:زير تعيين مي

اي، هاي شهري، طرح هاي جامع ناحيههاي توسعه عمران شهري، مجموعهطرح -الف

فرسوده استان به استثناي وظايف  هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي وطرح

 1( قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.5يون ماده)كميس

بنا و تاسيسات در وظايف مرتبط با اجراي آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث  -ب

 و حريم شهرها. نيخارج از محدوده قانو

 هاي فضاهاي شهري )طراحي شهري( و روستايي.هاي هادي و جامع شهرها، طرحطرح -ج

 .سازي مصرف انرژي در استانهاي بهينهبرنامه -د

هاي توسعه حمل ونقل استان، كنترل ونظارت بر حمل ونقل كاال و مسافر و ارتقاي برنامه -هـ

 هاي مختلف حمل ونقل.وري و افزايش ايمني در فعاليتبهره

 .هاي نفتيهاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآوردهتوسعه سيستم -و

 .محافظت از بناها و فضاهاي باارزش فرهنگي و تاريخي در استان -ز

 .هاي پدافند غيرعامل در استانطرح -ح

 .هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استانبرنامه -ط

 .هاي بزرگ عمرانيهاي روستايي و پروژه ساماندهي فضاها و سكونتگاه -ي

 

 شوند:ي به شرح زير تعيين ميفرهنگضاي كارگروه تخصصي امور اجتماعي واع -10ماده 

 )رئيس( معاون سياسي و امنيتي استاندار -الف

 استانداري)دبير( و فرهنگي  مدير كل دفتر امور اجتماعي -ب

 استان  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي -ج

                                                           
 .باشديلي شهري ميتفص هايو كار بررسي و تصويب طرح مربوط به ساز -1
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 استانداري  مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده -د

 آموزش و پرورشمدير كل  -هـ

 ا وسيماي استانمدير كل صد -و

 اطالعاتمدير كل  -ز

 دادستان مركز استان -ح

 االختيار ويا نماينده تاميفرمانده ناحيه انتظامي استان  -ط

 ورزش و جوانان مدير كل  -ي

 .تعاون، كار و رفاه اجتماعيمدير كل  -ك

 زندانها و اقدامات تاميني و تربيتيامور مدير كل  -ل

 ميفرهنگ و ارشاد اسالمدير كل  -م

 بنياد شهيد و امور ايثارگرانمدير كل  -ن

 هنگي، صنايع دستي و گردشگري ميراث فرمدير كل  -س

 مدير كل كميته امداد امام خميني)ره( -ع

 مدير كل سازمان تبليغات اسالمي -ف

 فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان -ص

 مدير كل ثبت احوال  -ق

 مدير كل اوقاف و امور خيريه -ر

 استانهاي دفاع مقدس  كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشمدير  -ش

 نماينده وزير علوم ، تحقيقات و فناوري -ت

 استانمدير عامل جمعيت هالل احمر  -ث

 استان  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمانيرئيس  -خ
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اد در بررسي و ارايه پيشنهگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي، وظايف كار – 11ماده 

 موارد زير تعيين مي شود:

مسايل، مشكالت و نيازهاي بانوان، ايثارگران و جوانان استان در ابعاد اجتماعي، فرهنگي  -الف

 هاي ذي ربطآموزشي و بهبود شاخص و

و ارايه راهكارهاي مناسب جهت بهبود شاخص هاي كانونهاي آسيب پذير اجتماعي  -ب

 ن كشوريهاي زير ميانگيويژه شاخصمرتبط به 

هاي اجتماعي مانند طالق، اعتياد،خودكشي، سرقت، فرار از كاهش اثرات ناشي از آسيب -ج

 خانه 

 پذيركمك به اقشار آسيب -د

 هماهنگي نهادهاي متولي امور فرهنگي در استان -هـ

 بازيابي هويت و ارتقاي خودباوري در نسل جوان -و

 تحكيم بنياد خانواده -ز

 رهنگي استانهاي فارتقاي شاخص -ح

 طراحي و ساماندهي مراكز فرهنگي و گلزار شهدا -ط

 

محيط زيست و توسعه پايدار به آمار ،كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، اعضاي  -12ماده 

 شرح زير تعيين مي شوند:

 )رييس(استان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  -الف

 )دبير(استان و برنامه ريزيسازمان مديريت  معاون هماهنگي برنامه و بودجه -ب

 استان سازمان مديريت و برنامه ريزيآمار واطالعات معاون  -ج

 مدير كل مديريت بحران استان -د

 مدير كل حفاظت محيط زيست  -هـ

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

 ، صنايع دستي و گردشگريميراث فرهنگي مدير كل -ح

 راه وشهرسازيمدير كل  -ط

 نماينده وزارت نيرو به انتخاب وزير -ي

 مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  -ك

 مدير كل امور اقتصادي و دارايي -ل

 مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات -م

 استانداري مدير كل دفتر بانوان و خانواده -ن

  مدير كل ثبت احوال -س

 استانزشكي و خدمات بهداشتي و درماني پرئيس دانشگاه علوم  -ع

 استانمدير كل پست  -ف

 مدير عامل شركت آب منطقه اي -ص

 استانمدير عامل شركت توزيع نيروي برق  -ق

 مدير كل منابع طبيعي -ر

 مدير كل استاندارد  -ش

 نماينده شبكه سازمانهاي مردم نهاد محيط زيست  -ت

 

 ،محيط زيست و توسعه پايدار آمار، آمايش سرزمين، يصيف كارگروه تخصّ وظا -13ماده 

 شود:ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي بررسي و

 انداز توسعه استانسند چشم -الف

 ن در استانبرنامه آمايش و اجراي آ -ب

 مدت استاني و شهرستانيهاي توسعه ميانبرنامه -ج
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ه استان و مالحظات زيست مراني با توجه به اسناد توسعهاي بزرگ عيابي پروژهمكان -د

 مايش سرزمين.محيطي و آ

 ايطرحهاي توسعه ناحيه -هـ

 ( استانGISهاي اصلي)تدابير الزم جهت نقشه -و

 هاي توسعه با مالحظات زيست محيطي در استانطرح -ز

مديريت سبز در هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه  سياست -ح

 هاي اجرايي استان دستگاه

 1ايتعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه -ط

 هاي جمعيتيحم به خارج از محدودهالينده و مزاانتقال صنايع آ -ي

 هاي اجرايي شوراي عالي آمار در استان هماهنگي در اجراي برنامه ها و سياست -ك

 اري مورد نياز برنامه هاي توسعه استانيهاي موضوع هاي آم شاخص ها و اولويت -ل

 اشاعه و ارتقاي فرهنگ آماري متناسب با شرايط استان -م

هاي آمارگيري ملي در استان  هاي عمومي و طرح هماهنگي در اجراي بهينه سرشماري -ن

 با رعايت استاندارد هاي مركز آمار ايران

به شرح زير تعيين مي  رونيكو دولت الكت تحول ادارياعضاي كارگروه تخصصي  -14ه ماد

 شوند:

 )رئيس( استاندار -الف

 )دبير( ان مديريت و برنامه ريزي استانرئيس سازم -ب

 استانمعاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي  -ج

 ارتباطات و فناوري اطالعاتمدير كل  -د

 فناوري اطالعات استانداري دفتر مدير كل  -هـ

                                                           
 )وظايف شورا( توضيحات الزم ارائه شده است. 3درپانوشت بند)ص( ماده  -1
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 جهاد كشاورزيمدير كل  -و

 صنعت،معدن و تجارتمدير كل  -ز

 مدير كل آموزش و پرورش  -ح

 راه وشهرسازي مدير كل -ط

 مدير كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  -ي

 نيرو نيرو با معرفي وزيرارت نماينده وز -ك

 استاندرماني  بهداشتي و علوم پزشكي و خدمات رئيس دانشگاه -ل

 يماي استانمدير كل صدا و س -م

 شهردار مركز استان  -ن

 استانرئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي  -س

 مدير كل حفاظت محيط زيست  -ع

 مدير كل استاندارد  -ف

 استان معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي -ص

لوم ، ها و موسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير ع يك نفر از روساي دانشگاه -ق

 تحقيقات و فناوري

 

بررسي وارايه پيشنهاد و دولت الكترونيك وظايف كارگروه تخصصي تحول اداري  -15ماده 

 شود.در موارد زير تعيين مي

 راهكارهاي تحول نظام اداري در استان -الف

 هاي اجرايي به بخش غيردولتي هاي قابل واگذاري دستگاه فعاليت -ب

هاي اطالعاتي جامع مورد نياز  اطالعاتي موجود و تشكيل بانكهاي  استانداردسازي بانك -ج

 .استانهاي اجرايي  دستگاه

 مدت كاركنان هاي شغلي و تخصصي كوتاه آموزش -د
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 وري در حوزه خدمات عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن.ارتقاي بهره -هـ

 ها. ساختار، تركيب و توزيع بهينه نيروي انساني دستگاه -و

 هاي اجرايي استان اي توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي دستگاهراهكاره -ز

 هاي به اشتراك گذاري اطالعات بين دستگاهي در استانكارراه -ح

راهكارهاي توسعه سامانه هاي نرم افزاري و سخت افزاري خدمات الكترونيك درون و  -ط

 برون دستگاهي 

 بهينه كردن تارنماهاي ) وبسايت ها( ساز و كارهاي يكسان سازي ، استاندارد سازي و -ي

 هاي استاني  دستگاه

شناسايي ، اولويت بندي هماهنگي و تسهيل جهت توسعه خدمات الكترونيكي قابل ارائه  -ك

 بر بستر شبكه ملي اطالعات

 

و امنيت غذايي به شرح زير تعيين ، ايمني اعضاي كارگروه تخصصي سالمت  -16ماده 

 شوند:مي

 )رئيس( سي و امنيتي استاندارمعاون سيا -الف

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان)دبير( -ب

 استانرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  -ج

 مدير كل صدا و سيماي استان -د

 مدير كل حفاظت محيط زيست  -هـ

 جهاد كشاورزيمدير كل  -و

 مدير كل دامپزشكي  -ز

 رفاه اجتماعي ار وتعاون، كمدير كل  -ح

 شهري دير عامل شركت آب و فاضالب م -ط

 مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي -ي



  

17 

 دادستان مركز استان -ك

 استاندارد  مدير كل -ل

 ورزش و جوانانمدير كل  -م

 آموزش و پرورشمدير كل  -ن

 معدن و تجارت صنعت،مدير كل  -س

 ستانداري ا و خانواده بانوان مدير كل دفتر امور  -ع

 مدير كل تعزيرات حكومتي  -ف

 

و امنيت غذايي بررسي و ارايه پيشنهاد ، ايمني وظايف كارگروه تخصصي سالمت  -17ماده

 شود:در موارد زير تعيين مي

 اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي -الف

عكاس پيشنهادهاي مربوط مشكالت استاني مربوط به سالمت و امنيت غذايي استان و ان -ب

 به دبيرخانه شورا

 ارتقاي خدمات سالمت و امنيت غذايي در سطح استان -ج

ي بهبود وضعيت سالمت جسمي در گروه سني كودكان و نوجوانان به ويژه دختران و راهها -د

 آن.

 پيشگيري از عفونت و بيماري ايدز و كنترل آن -هـ

 هاي تربيت بدني در جهت سالمت عموميبسته -و

 

 شوند:اعضاي كارگروه تخصصي اشتغال به شرح زير تعيين مي -18ماده 

 )رئيس(استاندار  -الف

 كار و رفاه اجتماعي)دبير(،تعاون  مدير كل -ب

 امور اقتصادي و داراييمدير كل  -ج
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 صنعت، معدن وتجارتمدير كل  -د

 جهاد كشاورزيمدير كل  -هـ

 راه وشهرسازيمدير كل  -و

 هنگي، صنايع دستي و گردشگري ميراث فر مدير كل  -ز

 بنياد شهيد و امور ايثارگران مدير كل  -ح

 مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري -ط

 آزاد)در صورت وجود(مدير عامل سازمان منطقه -ي

 كميته امداد امام خميني)ره( مدير كل  -ك

 ها ن به انتخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكاهاي است از بانك سرپرست يكي -ل

 مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري -م

  

 شود:وظايف كارگروه تخصصي اشتغال ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي -19ماده 

يت تصميمات هاي اولويت دار از نظر استفاده از تسهيالت بانكي با رعاتعيين فعاليت -الف

 .شوراي عالي اشتغال

هاي مختلف اقتصادي با گذاري بخش غيردولتي در بخشبسترهاي مناسب براي سرمايه -ب

 اولويت ايجاد اشتغال در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته استان

 .حل جهت كاهش ميزان بيكاري در سطح استانوضعيت بازار كار و ارايه راه -ج

ها و تطبيق ها و خط مشي اجرايي به منظور هدفمند نمودن آموزشسياست هماهنگي در -د

 آن با نياز بازار كار

اي استان و تشويق بخش هاي آموزش فني و حرفهشناسايي امكانات و محدوديت -هـ

 اي ايجاد مراكز آموزشي مورد نيازغيردولتي بر
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و گردشگري به شرح زير  اعضاي كارگروه تخصّصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي -20ماده 

 شوند:تعيين مي

 استاندار )رئيس(معاون هماهنگي امور عمراني  -الف

 مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري )دبير(  -ب

 جهاد كشاورزي مدير كل  -ج

 صنعت، معدن و تجارتمدير كل  -د

 امور اقتصادي و داراييمدير كل  -هـ

 راه و شهرسازيمدير كل  -و

 دير كل منابع طبيعي م -ز

 ير نيرو در استان به انتخاب وزيرنماينده وز -ح

 مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمي  -ط

 مدير كل حفاظت محيط زيست  -ي

 فرهنگ و ارشاد اسالميمدير كل  -ك

 كل اوقاف و امور خيريه مدير  -ل

 مديران عامل سازمانهاي مناطق آزاد -م

 هاي استان رئيس فرودگاه -ن

 فرمانده ناحيه انتظامي استان -س

 استانداريو فرهنگي مدير كل امور اجتماعي  -ع

 هاي ان حمل و نقل و پايانهمدير كل سازم -ف

 شهردار مركز استان -ص

 استانمدير كل صدا و سيماي  -ق

 مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري -ر

 مدير كل دفتر فني استانداري -ش
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 اديه دفاتر خدمات مسافرتي استان)بدون حق رأي(نماينده اتح -ت

 رييس مجمع صنفي هتلداران استان)بدون حق رأي( -ث

 كارگروه )بدون حق رأي(دو نفر صاحب نظر به انتخاب  -خ

 مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري -ذ

 ومتي مدير كل تعزيرات حك  -ض

 

نگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و وظايف كارگروه تخصصي ميراث فره -21ماده 

 شود:ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي

بلندمدت و ميان مدت بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي  هايبرنامه -الف

 عمران استانو مايش و توسعه آاستان در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و طرحهاي 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پيشنهاد آن به هاي پژوهشي امور ميراث اولويت -ب

 كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري.

تقويت انگيزه سير وسفر و سياحت از طريق ايجاد تسهيالت، تأسيسات و تجهيزات  -ج

 گردشگري.

مادي و معنوي مردم و تشريك مساعي همه جانبه آنها در زمينه حفظ و  يها جذب حمايت -د

 معرفي ميراث فرهنگي استان احياء و

 هاي غير مجاز و تخريب آثار فرهنگيجلوگيري از اقدامات غيرقانوني در زمينه حفاري -هـ

 هاي جهانگردي توسعه تأسيسات اقامتي ارزان قيمت و اردوگاه -و

 هاي گردشگريسازي و معرفي قطبتوسعه صنعت گردشگري استان از طريق آماده -ز

 دگان صنايع دستي و تبليغ و ترويج محصوالت صنايع دستي استانحمايت از توليدكنن -ح

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

 و موانع موجود تتنظيم خط مشي صادرات صنايع دستي استان و رفع مشكال -ي

 رفع مشكالت و موانع اجرايي مناطق نمونه گردشگري استان -ك
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 استفاده از امكانات تبليغي براي معرفي سيماي گردشگري استان -ل

غني سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان از طريق فرماندهي تورهاي گردشگري و  -م

 اكوتوريسم

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

تر مراكز گردشگري و نيز واحدهاي اقامتي و پذيرايي بهسازي، و ارايه خدمات بهتر و بيش

 استان.

 راهيها به مراكز اقامتي ميانتغيير كاربري كاروانسراها و رباط -س

 تربيت و اموزش نيروي انساني در امور گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان. -ع

راهي و هاي ميان تورانرس ،، مهمانپذيرها هاتوسعه و تقويت تأسيسات گردشگري هتل -ف

 چگونگي اداره آن.

 

 اعضاي كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به شرح زير تعيين مي شوند: -22ماده 

 معاون سياسي و امنيتي استاندار)رييس( -الف

 )دبير( استانداري  مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده -ب

 ريزي استانسازمان مديريت و برنامه االختيار نماينده تام -ج

 استان سازمان مديريت و برنامه ريزيمار واطالعات آمعاون  -د

 استانداريفرهنگي مدير كل امور اجتماعي و  -هـ

 موزش و پرورش آمدير كل  -و

 استانمدير كل صدا وسيماي  -ز

 اطالعات مدير كل -ح

 رييس كل دادگستري استان -ط

 ورزش و جوانانمدير كل  -ي

 استانظامي فرمانده ناحيه انت -ك
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 تعاون، كار و رفاه اجتماعيمدير كل  -ل

 هاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار سه نفر از روساي دانشگاه -م

 فرهنگ و ارشاد اسالميمدير كل  -ن

 هنگي، صنايع دستي و گردشگري ميراث فر مدير كل -س

 بنياد شهيد و امور ايثارگرانمدير كل  -ع

 امداد امام خميني)ره( مدير كل كميته  -ف

 انداران به انتخاب استاندارمريكي از ف -ص

 استانرييس سازمان تبليغات اسالمي  -ق

 استانفرمانده منطقه مقاومت بسيج  -ر

 بهزيستي  مدير كل -ش

 مدير كل ثبت احوال  -ت

هاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص رييس  نماينده ساير دستگاه -ث

 كارگروه

 امات تأميني و تربيتي )بدون حق رأي(دقمدير كل زندانها و ا -خ

 يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي ياد شده)بدون حق رأي( -ذ

و مؤسسات آموزشي مرتبط با  هاهيئت علمي دانشگاه يا اعضاياز صاحب نظران و دو نفر -ض

 ار)بدون حق رأي(امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاند

  مدير كل استاندارد -ظ

 

د زير وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده، بررسي و ارايه پيشنهاد در موار -32ماده 

:شودتعيين مي  

مدت مرتبط با امور بانوان و هاي بلند مدت و ميان مدت و كوتاهبررسي و تلفيق برنامه -الف

 مايش، توسعه و عمران استانشور و طرحهاي آهاي توسعه كبرنامهخانواده در چارچوب 
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ه و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه ي مرتبط با امور بانوان و خانوادهاي پژوهش تدوين اولويت -ب

 شورا

 هاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان عملكرد دستگاهبر ارزيابي و نظارت  -ج

استان در كليه ابعاد اجتماعي، در ه وان و خانوادشكالت و نيازهاي بانشناسايي مسايل، م -د

 اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي

هاي الزم در رفع مشكالت بانوان و خانواده و كاهش هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه -هـ

 هاي جنسيتي در استان.نابرابري

 تانريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در اسبرنامه -و

هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور ايجاد هماهنگي در سياستها و خط مشي -ز

 بانوان و خانواده در استان

 

اعضاي كارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري  به شرح زير تعيين مي  -24ماده 

 شوند:

  ) رئيس (معاون هماهنگي امور عمراني استاندار -الف

 استانداري )دبير( عشايريو  ور روستاييمدير كل دفتر ام -ب

 مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده  استانداري  -ج

 مدير كل راه و شهرسازي  -د

 مدير كل جهاد كشاورزي  -هـ

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت  -و

 مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  -ز

 مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات  -ح

 فرهنگ و ارشاد اسالمي  مدير كل -ط

 مدير كل آموزش و پرورش  -ي
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 مدير كل امور اقتصادي و دارايي  -ك

 مدير كل حفاظت محيط زيست  -ل

 مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  -م

 مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي  -ن

 استان رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني -س

 مدير كل دفتر امور عشاير استان  -ع

 استانمدير عامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير  -ف

 يكي از بخشداران استان به پيشنهاد رئيس كارگروه و تاييد كارگروه -ص

 دهياراننماينده دهياران استان به انتخاب  -ق

 استان  اسالمي روستا با معرفي رئيس شوراي اسالمي هاييك نفر از رؤساي شورا -ر

 

وظايف كارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري ، بررسي و ارايه پيشنهاد در  -25ماده 

 :شودموارد زير تعيين مي

 استان تهيه سند توسعه روستايي -الف

 و عمران روستاها و توانمند سازي مناطق عشايري هماهنگي در تدوين برنامه هاي توسعه -ب

تايي در چارچوب شاخص هاي توسعه روستايي ملي و هاي توسعه روس استخراج شاخص -ج

 هاي مربوط بررسي تغييرات شاخص

هاي اجرايي استان به منظور هم افزايي جهت كاهش  بين دستگاهساز و كار هماهنگي  -د

 هزينه ها و افزايش بهره وري 

اجتماعي و اقتصادي در حوزه روستايي  ،زيست محيطيهاي فرهنگي ،  شاخصارتقاي  -هـ

 اسب با بسته توسعه روستايي و شرايط منطقه اي متن

و بهره گيري از قابليت ها و مزيت هاي نسبي روستاها و مناطق عشايري استان  شناسايي -و

 در زمينه هاي مختلف 
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هاي  بهبود حمل و نقل عمومي بار و مسافر در روستاها و ارتقاي وضعيت ايمني راه -ز

 روستايي و عشايري

 ي و توسعه سرمايه گذاري در روستاها با رعايت سياست هاي مرتبطبسته هاي تشويق -ح

 تشويق و توسعه بيمه هاي اجتماعي در روستاها و مناطق عشايري -ط

 تقويت و توسعه واحدها و نهادهاي مردم نهاد موثر در امور توسعه روستايي -ي

ندگي در روستاها و تنگناها و مشكالت وجود در زمينه افزايش درآمد و بهبود شرايط ز عرف -ك

 مناطق عشايري

 ساماندهي و اسكان عشاير -ل

 تقويت اولويت در جهت تخصيص اعتبارات توسعه روستايي از محل اعتبارات استاني -م

در پيشبرد امور هاو شوراهاي اسالمي روستاها  دهياري تقويت و بهره گيري از ظرفيت -ن

 هاتوسعه روستا

 ت توسعه روستايي مرتبط با وظايف ساير كارگروهبررسي چالش ها و مسايل و مشكال -س

 هاي تخصصي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ارائه به كارگروه ذيربط.

 جلب مشاركتهاي مردمي در راستاي توسعه اقتصادي روستاها و مناطق عشايري -ع

 تهيه برنامه ها و سازوكارهاي الزم براي توانمند سازي دهياران -ف

 

به شرح زير   آموزش ، پژوهش ، فناوري و نوآوري عضاي كارگروه تخصصي ا -26ماده 

 تعيين مي شوند:

 ) رئيس(استاندار معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني  -الف

 نماينده وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در استان به انتخاب وزير)دبير( -ب

 استان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي -ج

 طات و فناوري اطالعاتاكل ارتبمدير  -د

 نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور -هـ
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  علم و فناوري استان به انتخاب معاون پژوهشي وزير علوم ، هاي  يكي از رؤساي پارك -و

 تحقيقات و فناوري

 مدير كل صنعت ، معدن و تجارت  -ز

 رئيس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان -ح

 ظت محيط زيست مدير كل حفا -ط

 رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي  -ي

 رئيس جهاد دانشگاهي استان -ك

 موزش و پرورش آمدير كل  -ل

 مدير كل صدا و سيماي استان -م

 استانداري مدير كل دفترامور بانوان و خانواده -ن

 رو پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزي عنماينده وزارت دفا -س

ها و موسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير علوم ،  يك نفر از رؤساي دانشگاه -ع

 تحقيقات و فناوري 

هاي علوم پزشكي دولتي استان به انتخاب وزير بهداشت ،  يك نفر از رؤساي دانشگاه -ف

 درمان و اموزش پزشكي 

انتخاب رئيس دانشگاه آزاد يك نفر از رؤساي واحدهاي استاني دانشگاه آزاد اسالمي به  -ص

 اسالمي

هاي توليدي و خدمات مهندسي و دانش بنيان استان كه  دونفر از مديران ارشد شركت -ق

 حداقل يك نفر از آنان از بخش غير دولتي باشد با معرفي استاندار

 

، بررسي و ارايه آموزش ، پژوهش ، فناوري و نوآوري  كارگروه تخصصي  وظايف -27ماده 

 :شوددر موارد زير تعيين مي پيشنهاد

 تدوين و بروز رساني سند آمايش علم و فناوري استان -الف
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  برنامه ريزي در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوري در استان -ب

كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت آموزش ، پژوهش ، فناوري و تدوين برنامه هاي  -ج

 براساس سند آمايش مصوب نوآوري استان 

تعيين اولويتهاي تحقيقاتي و فناوري استان بر مبناي شناسايي نيازها ، توانايي ها و  -د

 مزيتهاي استاني

هاي علمي ، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات  نحوه نظارت بر فعاليت -هـ

 شوراي علوم ، تحقيقات و فناوري 

شد ، پاركهاي علم و فناوري و تدوين برنامه هاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراكز ر -و

 شهركهاي فناوري و شركتهاي دانش بنيان در استان

هاي استاني در زمينه آموزش ،  تدوين ساز و كارهاي همسويي بين اهداف و سياست -ز

 هاي ملي پژوهش ، فناوري و نوآوري با اهداف و سياست

 

كاال به شرح زير تعيين  اعضاي كارگروه تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت -28ماده 

 مي شوند:

 ) رئيس (استاندار معاون هماهنگي امور عمراني  -الف

 مدير كل استاندارد ) دبير( -ب

 مدير كل دفتر فني استانداري  -ج

 مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري   -د

 مدير كل جهاد كشاورزي  -هـ

 مدير كل صنعت ، معدن و تجارت -و

 ل راه و شهرسازي مدير ك -ز

 مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  -ح

 مدير كل آموزش و پرورش  -ط
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 مدير كل فناوري اطالعات و ارتباطات  -ي

 استانرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي  -ك

 مدير عامل شركت آب منطقه اي -ل

 استانمدير عامل شركت توزيع نيروي برق  -م

 ت محيط زيست مدير كل حفاظ -ن

 استانمدير كل صدا و سيماي  -س

 دادستان مركز استان -ع

 استان زشكي و خدمات بهداشتي و درمانيپرئيس دانشگاه علوم  -ف

 مدير كل تعزيرات حكومتي  -ص

 مدير كل دامپزشكي  -ق

 استانرئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي  -ر

  استان رئيس مجمع امور صنفي -ش

 مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  -ت

 مدير كل گمرك  -ث

 شهردار مركز استان -خ

، بررسي و ارايه استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال وظايف كارگروه تخصصي  -29ماده 

 :شودپيشنهاد در موارد زير تعيين مي

شم انداز توسعه هاي نظام استاندارد سازي و تنظيم سند چ تبيين راهبردها و اولويت -الف

 كيفيت كاالو خدمات متناسب با شرايط و مزيت هاي خاص استان جهت ارايه به شورا

بررسي موانع و مشكالت استاندارد سازي و وضعيت اجراي استانداردهاي اجباري و  -ب

 تشويقي محصوالت استان و ارائه راهكارهاي اجرايي
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ت هاي تخصصي سازمان ها به ويژه پيشنهاد نحوه بهره گيري از توانمندي ها و ظرفي -ج

مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و تشكل و انجمن هاي صنفي جهت مشاركت فعال در تدوين و به 

 روز رساني استانداردهاي ملي و توسعه استاندارد سازي در استان

بررسي سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارائه پيشنهادات الزم در جهت آموزش و  -د

 هاي عمومي و تخصصي در راستاي استاندارد و كيفيت  افزايش آگاهي

هاي مرتبط با حقوق مصرف كنندگان بمنظور بهبود  پيشنهاد نحوه هماهنگي بين دستگاه -هـ

نظام نظارت و بازرسي استاندارد و كيفيت و تقويت حقوق مصرف كننده در سطح استان و 

كايات مصرف كنندگان در ارتباط ايجاد بسترهاي مناسب بمنظور تسريع در روند رسيدگي به ش

 با مقررات و ضوابط استاندارد

و اعتبارات پژوهشي و تملك دارايي هاي بررسي چگونگي تخصيص درصدي از منابع  -و

 جهت تدوين ، ترويج و نظارت بر اجراي استانداردها و تجهيز آزمايشگاه سرمايه اي  استان

 هاي فني مراكز ارزيابي انطباق استان

سازوكارهاي نحوه اجراي استانداردهاي اجباري و پيگيري تخلفات احتمالي در زمينه ارائه  -ز

 مخاطرات اقتصادي ، ايمني، بهداشت و سالمت عمومي 

بررسي خط مشي  و نحوه هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با صادرات و واردات در  -ح

 سطح استان به منظور كنترل هاي كيفي

هت كنترل بازار و مراكز توزيع و عرضه در سطح استان در ارائه راهكارهاي الزم ج -ط

 راستاي رعايت استانداردها

ارائه پيشنهادهاي الزم جهت كنترل صحت اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مورد  -ي

استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري و نظارت بر وضعيت عيار فلزات گرانبها 

 اي مرتبط در سطح استانه با هماهنگي دستگاه
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كمك به تصميم سازي در خصوص نحوه ترويج و پياده سازي استانداردهاي معيار  -ك

 مصرف انرژي در توليدات و سامانه هاي انرژي بر در سطح استان

الزم به منظور كنترل و نظارت بر نازل هاي سوخت مايع و گاز با هاي ارائه پيشنهاد -ل

 ر سطح استانهاي مرتبط د هماهنگي دستگاه

پيگيري و اجراي مصوبات شوراي استاندارد استان و تهيه گزارش از نتايج حاصله جهت  –م 

 استان اي استانداردرارائه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و شو

بررسي و تنظيم گزارش عملكرد استانها د حوزه استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و  -ن

 هاي ناموفق و ناكارآمد. هاي برتر و معرفي دستگاه شويق دستگاهخدمات و پيشنهاد ت

 

 ريزي شهرستانكميته برنامه -چهارمفصل 

ريزي ها در چارچوب وظايف شورا، كميته برنامه براي افزايش اختيارات شهرستان -30ماده 

، كل استاني عضو شورا( اداراتشهرستان با عضويت رؤساي ادارات شهرستان)متناظر با 

سازمان مديريت و برنامه شود. نماينده ايندگان شهرستان و به رياست فرماندار تشكيل مينم

 باشد.دبير كميته)بدون حق رأي( ميريزي 

ها موظفند با رعايت دستورالعمل ابالغي شورا و  هاي برنامه ريزي شهرستانكميته-31ماده 

 ها اقدام نمايند.وژهبندي پرنسبت به تعيين و اولويت 1رچوب سند توسعه استاناچه

                                                           
قانون برنامه چهارم كه رويكرد توسعه استان را در طول حداقل دو  155يكي از اسناد مّلي تعريف شده در ماده  *

صلي ترين قابليت ها و عمده ترين ، اين سند حاوي اسند توسعه استان مي باشد  برنامه توسعه مشخص مي كند

راهبردهاي بلندمدت توسعه  ،تنگناهاي توسعه استان بوده و با ارائه اصلي ترين مسائل و اهداف بلندمدت توسعه 

 استان را مشخص مي كند.

هـ مورخ  33111/ت25798به تصويب هيأت وزيران رسيده است ) 84سند ملي توسعه استان زنجان در سال 

9/5/1384.) 
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هاي ها موظفند نسبت به تامين اعتبار براي پروژه ريزي شهرستانهاي برنامهكميته-32ماده 

 هاي واگذار شده( اقدام نمايند.به استثناي پروژه)ناتمام 

هاي جديد، مشروط به تامين اعتبار مناسب پروژه به طوري كه اعتبار تصويب پروژه -تبصره

اي پروژه)بر حسب سال( ن از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجرسال اول اجراي آ

 مجاز است. كمتر نگردد،

هـ مورخ 47221/ت 162178آيين نامه شماره اين تصويب نامه جايگزين  -33 ماده

 و اصالحيه هاي بعدي آن مي شود. 14/8/1390
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ه ريزي و توسعه جـدول رؤسـا و دبيـران كـارگروه هـاي تخصصي ذيل شوراي برنام

 استان

 دبيـر رئيس عنـوان كـارگروه رديف

 استاندار امور اقتصادي 1
مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي 

 استانداري 

 امور زيربنايي و شهرسازي 2
معاون هماهنگي امور 

 عمراني استاندار
 مدير كل  راه وشهرسازي

 امور اجتماعي و فرهنگي 3
معاون سياسي و 

 اندارامنيتي است

مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي 

 استانداري 

4 

آمايش سرزمين،آمار ، 

محيط زيست و توسعه 

 پايدار

رئيس سازمان 

مديريت و برنامه 

 ريزي استان 

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان 

 مديريت و برنامه ريزي استان

5 
تحوّل اداري  و دولت 

 الكترونيك 
 استاندار

ن مديريت و برنامه ريزي رئيس سازما

 استان

6 
سالمت ، ايمني و امنيت 

 غذايي

معاون سياسي و 

 امنيتي استاندار

رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي ودرماني استان
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 ادامه جدول رؤسا و دبيران ...

 دبيـر رئيس عنـوان كـارگروه رديف

 استاندار اشتغال 7
مدير كل تعاون كار و رفاه 

 عياجتما

8 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

 گردشگري

معاون هماهنگي امور 

 عمراني استاندار

مدير كل ميراث فرهنگي، 

 صنايع دستي و گردشگري

 اموربانوان و خانواده  9
معاون سياسي و امنيتي 

 استاندار

مدير كل امور بانوان و خانواده 

 استانداري

 توسعه روستايي و عشايري 10
مور معاون هماهنگي ا

 عمراني استاندار

مدير كل دفتر امور روستايي 

 استانداري

11 
آموزش ، پژوهش ،فناوري و 

 نوآوري 

معاون توسعه مديريت 

و سرمايه انساني 

 استاندار 

نماينده وزير علوم، تحقيقات و 

 فناوري  به انتخاب وزير

12 
استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت 

 كاال

معاون هماهنگي امور 

 تاندارعمراني اس
 مدير كل استاندارد



  

34 

 عنـاوين كـارگروه هـاي تخّصصـي به تفكيك رؤسـاي كـارگروه

 عنوان رئيس رديف
تعداد     

 كارگروه
 عنوان كارگروه

 3 استاندار 1
تحول اداري و دولت  -اشتغال  -امور اقتصادي

 الكترونيك

2 
معاون هماهنگي امور  

 عمراني استاندار
4 

صنايع  ،ميراث فرهنگي  -زيربنايي و شهرسازي

توسعه  - استاندارد سازي -دستي و گردشگري

 -روستايي و عشايري

3 
معاون سياسي و امنيتي 

 استاندار 
3 

 -ايمني و امنيت غذايي ،سالمت  -امور اجتماعي

  -بانوان  و خانواده 

4 
معاون توسعه مديريت و 

 سرمايه انساني استاندار
 آموزش پژوهش فناوري و نوآوري  1

5 
رئيس سازمان مديريت و 

 برنامه ريزي استان
 آمايش، آمار ، محيط زيست و توسعه پايدار  1

 

 


