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 مقدمه

های عمومی دولت، یك دستگاه حاكمیتی است كهمهمتررین تارالیو و    وزارت كشور به عنوان بازوی اصلی اجرای سیاست

پیشربرد سیاسرت هرای عمرومی     ماموریت هایش، اعمال صالحیت حاكمیتی دولت بر اشخاص وقلمرو سرزمینی كشور به مروازات  

های فوق بعالوه كاركرد ماهوی این وزارتخانه در  تاالیو و ماموریت.دولت از طریق استانداران، فرمانداران وبخشداران می باشند

های سیاسی مشروع و برقراری نظم و امنیت دركشور، باعث شده است كه ساختارمتناظر و متولی  تحقق و گسترش حقوق و آزادی

وزارت كشرور در جایگراه یرك سرازمان پیشرران سیاسرت داخلری و در راسرتای ان را           .است داخلری كشرورقلمداد شرود   اصلی سی

های حاكمیتی انحصاری خویش، بایسرتی بره بررآورد، برنامره ریرزی، توسرعه و اسرتقرار مردیریت مطلروب منرابع حیراتی             ماموریت

مدیریت و توسعه منابع انسانی، مدیریت و توسعه منابع مرالی و  .ازدها و حصول به اهداف سازمان بپرد موردنیازبرای ان ا  ماموریت

اعتباری، برنامه ریزی و توزیع متناسب منابع واعتبارات و اعمال مردیریت مطلروب برر بسریا منرابع، ترداركات و پشرتیبانی بهینره از         

عاونرت هسرتند كره دري پیونردش برا      م موعه منابع و سرمایه های فیزیای و انسانی سازمان، رئوس كلی تاالیو و وظایو این م

كلیت ساختاری و هویت وجودی خود سازمان به عنوان یك ارگانیسم، نقش و كاركرد آن رادر پیشبرد ماموریت و تحقق اهداف 

 .سازمانی وزارت كشور، نشان خواهد داد

 سرمايه هاي انساني اداره كل توسعه منابع انساني: ماموريت ها و رويكرد عملياتي مديريت و توسعه منابع و-الف

مدیریت منابع انسانی در وزارت كشور، اعمال مدیریت بهینه وتوسعه منابع به مثابره سررمایه هرای انسرانی      استراتژیكرویارد 

توانمند سازی، نگهداری، آموزش، انتقرال ت ربیرات،   ، استخدا  جذب، سازمان و یای از اركان حیاتی آن، در تما  مراحل، شامل

این رویارد، با تدوین سرند برنامره ریرزی جرامع     .بازنشستگی نیروی انسانی، مبنای رویه اجرایی قرار گرفته است جانشین پروری و

نیروی انسانی و در راستای رفع و منع تبعیض، ساماندهی نیروی انسانی با هردف ای راد سرازگاری برین تخصرو نیرروی انسرانی و        

آن برا اسرتفاده حرداكثری از     كراهش ترور    توانمنرد سرازی نیرروی انسرانی و    برنامه های نیازسن ی كیفی آموزشی،  مشاغل اصلی،

مبانی مستند اقدا ، از اسنادو قوانین باالدستی، مقررات وسیاست ها ی كلی اداری، مرالی  .ظرفیت درون سازمانی پیگیری شده است

ح هرای اصرالح نظرا  اداری، برنامره هرای       نظارت بر اجرای برنامه هرا وطرر  مستفاد میشود كه در بردارنده تاالیفی نظیرواستخدامی 

مربوط به مدیریت سرمایه انسانی و مصوبات شورای عرالی اداری در واحردهای اسرتانی بوده،رررورت بهسرازی وتوانمنرد سرازی        

 .نیروی انسانی در وزارت كشور و استانداری ها را در دستور كار قرار داده است

 اقدامات  و دستاوردها-

، انتصاب كاركنران وزارتخانره در   "مقا  عالی وزارت"ف مد نظر ساماندهی نیروی انسانی وحسب اوامردر راستای تحقق اهدا

بخشنامه های متعدد صرادره از سروی وزیرر محترر  كشرور و تاكیردات        .پست های مدیریتی و سرپرستی در دستور كار قرارگرفت

درون دستگاهی با الویت قرادادن تیروهای متخصرو جروان   مارر  به استانداری های سراسر كشور بر استفاده از ظرفیت نیروهای 
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بدون توجه به جنسیت كه دارای ت ربه الز  برای تصدی پست های سرپرستی و مدیریتی  را داشته باشند، روند جدیدی در مسریر  

ناسبی را بررای  مدیریت و توسعه منابع انسانی پایه ریزی شد كه عالوه برپررنگ شدن نقش تخصو در تصدی مسئولیت ها،بستر م

درصدی انتصاب مرامورین از سرایر دسرتگاهها در     38به نحوی كه آمار .انگیزش نیروی انسانی و ارتقاء شغلی كاركنان تمهید نمود

ایرن رویره در خصروص سرایر مردیران      .درصد در حال حارر تنزل پیدا كررده اسرت   62پست فرماندار از ابتدای دولت یازدهم، به 

ه وبا تداو  و ارتقاء  روند و فرایند توانمند سرازی نیرروی انسرانی، افرق مردیریت و توسرعه منرابع وزارت        وبخشداران نیز اعمال شد

 .كشور، نزدیك به صد در صد این موروع می باشد

 سند راهبردي  برنامه ريزي نيروي انساني-

ه وتحلیرل وررعیت نیرروی انسرانی     باتصویب نامه هیات وزیران و مصوبه شورای عالی  اداری، دستگاه ها ملز  شدند با ت زیر  

خود برنامه ونقشه راه اصالح نظا  اداری شامل موجودی نیروی انسانی ، كمبود ویا مازاد نیرو ، ورودی وخروجری نیررو ی انسرانی    

م در ارائه نماینرد، لرذا ایرن مهر     9812لغایت پایان  9811وسایر مختصات مربوط به نیروی انسانی خود را در بازه زمانی ابتدای سال 

قالب یك گزارش و با ان ا  اقدامات كارشناسی دقیق ودر تعامل با سازمان اداری اسرتخدامی در وزارت كشرور تردوین شردو بره      

پیمانی به رسرمی   دستاوردهایی نظیر، جبران كمبود نیروی انسانی باپیگیری واخذ سهمیه استخدا ، تبدیل ورعیت مشاغل حاكمیتی

 .ن قراردادی دارای كارنامه آزمون ادواری م از من ر شده استآزمایشی ( وتبدیل ورعیت كاركنا

 ران:ضوابط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشدا تعريف سازوكار و-

در راستای پیشبرد رویارد استراتژیك به مدیریت و توسعه منابع انسانی،طرح پیشنهادی وزارت كشور باتایید  سرازمان اداری  

 و انتخراب و انتصراب فرمانرداران   دسرتورالعمل اجرایری شررایم عمرومی و اختصاصری نحروه       "و استخدامی كشرور، تحرت عنروان   

شررایم عمرومی و اختصاصری انتخراب و     .عالی اداری، بره تصرویب رسرید   در نشست یاصد و چهل و چهار  شورای  "بخشداران 

انتصاب فرمانداران و بخشداران، حداقل شرایطی هستند كه افراد می بایست تمامی آنها را دارا باشند و وزارت كشور موظو است 

 .انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را براساس حداقل شرایم تعیین نماید

 ا جذب واستخدام وبه كارگيري نيروي انساني:رات، رويه اجرايي و موضوعات مرتبط بقوانين، مقر-

در راستای ای اد عدالت استخدامی و برابر قوانین ومقررات، هرگونه جذب و استخدا  نیررودر دسرتگاه هرای اجرایری ،     -الو

 .یربم اماان پذیراستازجمله وزارت متبوع ودستگاه های تابعه صرفا با شرط شركت افراد در آزمون های ذ

با توجه به پست های سازمانی، افراد به صورت رسمی وپیمانی در وزارت كشور و دستگاه های تابعه مشرغول بره خردمت    -ب

البته افرادی كه استخدا  آنها به .سال الزامی است 8درخصوص استخدا  رسمی، ابتدا گذراندن  دوران آموزشی به مدت .می شوند
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انتقال وماموریت كارمندان رسمی .ارگران صورت می گیرد، استثنائا از ابتدا رسمی قطعی استخدا  می شوندموجب قانون جامع ایث

 .لذا فرمانداران از مااتبه در خصوص این افراد جدا خودداری نمایند.در دوران آموزشی ممنوع می باشد

ه بهینه ازتوانمندی آنها می باشد، امرا برابرر   هرچند سیاست وزارت كشور، ساماندهی نیروی انسانی موجود به منظوراستفاد-پ

لرذا در ایرن   .% پست های سازمانی از نیروهای قراردادی استفاده نمایند91قوانین موروعه،  دستگاه های اجرایی می توانند تا میزان 

دستگاهی به عمل خصوص به فرمانداران تاكید می گردد حداكثر سعی وتالش خود را درخصوص استفاده بهینه از نیروهای درون 

در صورت ررورت .آورده وجزء در صورت ررورت از باارگیری نیروهای قراردادی وماموراز سایر دستگاه ها خودداری گردد

%  فر  دالیل توجیهی را تامیل و از طریق اسرتانداری  91فرمانداران برای باارگیری نیروهای قراردادی  باید رمن رعایت سقو 

رمناموافقت با باارگیری نیروهای قراردادی نیازمند طی نمودن فرآیند اداری از طریق سامانه كارمند .یندبه این معاونت ارسال نما

 .ایران  واخذ م وز ازسازمان اداری استخدامی كشورو دریافت كد  می باشد

جه به قانون منع  به با توجه به سیاستهای ابالغی وزارت كشور دال بر استفاده حداكثری از نیروی موجود  وهمچنین، با تو-ت

متاسرفانه در گذشرته بره كرارگیری برخری      .كارگیری بازنشستگان ، فرمانداران باید از باارگیری افرراد یراد شرده خرودداری كننرد     

بازنشستگان و نیروهای قراردادی از سوی فرمانداری ها بدون رعایت روابم، متضرمن دریافرت ترذكراتی از سروی سرازمان هرای       

ان بازرسی كشور ویا  طرح شاایت هایی از سوی افراد باارگیری شده علیه وزارت كشور دردیوان عردالت  نظارتی از جمله سازم

استفاده از بازنشستگانی كه به موجب قانون اعاده به كار می شوند ، نیازمند اخذ شناسه جهت پرداخت حقوق می .اداری شده است

به كار افرراد بازنشسرته مشرمول قرانون را داشرته باشرند،  بایرد فرر  دالیرل          لذا در صورتی كه فرمانداران نیز درخواست اعاده .باشد

تاكید می شود هرگونه ماموریت وانتقال ازسایر دسرتگاه هرا   .توجیهی را تامیل واز طریق استانداری به وزارت كشور ارسال نمایند

ذ م وز از وزارت كشور اماان پرذیر خواهرد   به وزارت كشورو بالعاس ویا از یك استانداری به استانداری دیگر صرفا باید با اخ

 .بود

 :توانمند سازي كاركنانالزامات  مربوط به  -

با توجه به مفاد قانون مدیریت خدمات كشوری ، دستورالعمل عای ابالغی سازمان اداری استخدامی كشور، تاكید مقا  عرالی  

باالخو بررای تصردی پسرت هرای سرپرسرتی و مردیریتی امرری        وزارت كشورو رویه های مبتنی بر آنها، توانمند سازی كاركنان 

سراعت تعیرین    11ساعت وبرای كاركنان دسرتگاه هرا    21بر اساس قانون، سرانه آموزش برای مدیران .اجتناب ناپذیر قلمداد میشود

زشریابی مری باشرد،     همچنین، با توجه به این موروع كه یای از شروط ارتقاء شغلی كاركنان، نتایا حاصله از نمرات ار.شده است

الز  بره یرادآوری   .لذا ررورت دارد فرمانداران  نسبت به ارزیابی عملارد ساالنه كاركنان توجه نموده، دقت الز  را اعمال نمایند

است كه  اعزا  كارمندان دستگاه های اجرایی برای طی دوره های آموزشی من ر به اخرذ مردري دانشرگاهی ویرا معرادل آن  در      

در ایرن خصروص   .از كشور با هزینه دستگاه های مربوطه و نیرز، اسرتفاده از ماموریرت آموزشری ممنروع مری باشرد       داخل یا خارج 

 .ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند
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 كاركنان: مرخصي -

ل كارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی كاری با استفاده از حقوق ومزایا دارند وحداكثر نیمی از آن قابر 

كاركنان فوق می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربم حداكثر سه سال از مرخصری بردون   .ذخیره می باشد

حقوق استفاده نمایند ودرصورتی كه كسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل كارمند باشرد،  

اجرایی طبق گواهی وتائید پزشرك معتمرد حرداكثر از چهارمراه     .دیگر خواهد بود دستگاه اجرایی م از به تمدید حداكثر دو سال

 .مرخصی استعالجی در سال استفاده خواهند نمود

در خصوص كارمندان قراردادی و پیمانی كه تابع بیمه تامین اجتماعی هستند پرداخرت حقروق مرخصری اسرتعالجی      -

ودر خصوص كارمندان رسمی به شرط تائید كمیسیون پزشرای  بیش از سه روز آنها با سازمان تامین اجتماعی است 

 .با وزارت كشور است

 :ضوابط بهره مندي ازخدمات نيروهاي امريه-

سالیانه تعدادی سهمیه امریه به وزارت كشور تخصیو داده شده است كره از آنهرا بررای اسرتفاده در منراطق محررو  وكمترر        

 .استان به استانداری ها ابالغ شده است توسعه یافته بهره گیری شودكه تعداد سهمیه هر

فرمانداری های مناطق یاد شده در صورت ررورت می توانند با هماهنگی استانداری ها واز طریق آنها درخواسرت خرود را   -

با از افراد دارای مدري دانشگاهی در رشته های تحصیلی كامپیوتر ، معماری وسایر رشته هایی كه .به وزارت كشور ارسال نمایند

 .شرح وظایو وزارت كشور همخوانی داردمی توان به عنوان نیروی امریه استفاده كرد

ازخدمات نیروهای امریه صرفا باید در واحدهای مرتبم با موروع اسرتفاده شرود و انتصراب ایرن افرراد بره عنروان نگهبران ،         -

 .ا ممنوع استحفاظت فیزیای ،نامه رسان و مشاغلی كه مغایر شئونات تحصیلی افراد است اكید

با توجه به ایناه واحدهای نظارتی به صورت غیر محسوس از ورعیت نیروهای امریه  بازدید می كنند لذا مراقبت مسرتمردر  -

 .صورت پذیرد...خصوص ورعیت ظاهری ، عملارد ، طبقه بندی اسناد ،پرداخت حقوق ومزایا و 

 در زمينه رشته شغلي فرماندار:-

برنامره ریرزی و    برگیرنده فعالیت های است كه متصدیان آن در حوزه ماموریت خرود عهرده دار مردیریت،   شغل فرماندار در 

سازماندهی، هدایت وكنترل( عمو  عمومی و اعمال حاكمیت نظا  جمهوری اسالمی ایران در ز مینه استقرار و حفظ نظم و امنیت، 

 .باشدع و مهاجرین و مدیریت بحران ها و حوادث غیر مترقبه میهای توسعه، انتخابات، ساماندهی امور اتباپیاده سازی طرح
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 ران در انتخابات:اوظايف و اختيارات فرماند-

بره اسرتثنای قرائم مقرا        كلیه وظایو و اختیارات بر عهده استانداران محول گردیده است، فرمانداران نیرز همران اختیرارات را   

لذا با استفاده از اختیارات ومسئولیت های استانداران وظایو اختیرارات  .هستندشورای شهر( در شهرستان محل ماموریت خود دارا 

 گردد:فرماندار و وظایو واحدهای مختلو فرمانداری تبیین می

فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور در ارتبراط  -

موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه های كه به نحوی از بودجره عمرومی دولرت اسرتفاده مری نماینرد،       با وزارتخانه ها و 

نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای انتظامی، شورای اسرالمی شرهر و شرهرداری هرا و موسسرات عمرومی غیرر دولتری را عهرده دار          

ارتبراط برا امنیرت منطقره دارنرد تحرت نظرارت فرمانردار عمرل          همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در .خواهند بود

استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده به همین ترتیب فرماندار نیرز  .خواهند كرد

 .مسئولیت های مذكور را عهده دار می باشد

 .ان استفرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرست-

از جمله اجرا و نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه به موجب قرانون  ...هدایت و تشایل مرتبم جلسات شورای تامین و-

 .برگزار می گردد

 رشته شغلي بخشدار:

بخشدار ماموریت برقرری نظم و امنیت، شناسایی فرصت ها و تهدیدات موجرود در زمینره هرای سیاسری، امنیتری، اقتصرادی،       

اجتماعی و فرهنگی و ان ا  اقدامات الز  به منظور بهره برداری از فرصت ها و رفع تهدیدات در راستای پیشبرد اهرداف و برنامره   

هماهنگ ساختن دستگاههای اجرایی،مدیریت اوراع سیاسری، مردیریت بحران،مردیریت اجرایری     .های توسعه ای را برعهده دارد

وراها و مدیریت اجرایی طرح های عمرانی و اقتصادی در حوزه ماموریت، از اهرم وظرایو   وقایع ملی نظیر انتخابات، نظارت بر ش

 .بخشداران قلمداد می شوند
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 دفتر برنامه ريزي و بودجه:-ب
ها وتامین اعتبارات مورد نیاز وزارت كشور و واحدهای تابعه برای ان را  تارالیو و    ریزی و بودجه ، برآورد هزینه دفتر برنامه

همچنین،  ابالغ و نظارت بر هزینه كرد منرابع و اعتبرارات پریش    .ماموریت ها، جهت درج در بودجه سنواتی كشور را برعهده دارد

ماموریتهرای فروق در شررح وظرایو     .باشرد  ریزی با در نظر گرفتن  الزامات قانونی  از ماموریت های این دفتر می بینی شده و برنامه

 .بودجه به ترتیب ذیل احصاء شده اندسازمانی دفتر برنامه ریزی و 

ها و اعتبارات مورد نیاز برای درج  هزینه تالش برای سوق دادن وزارت كشور و واحدهای تابعه به فعالیت برنامه ای و برآورد-

 های ساالنه برای تحقق آنها در بودجه

تلفیق برنامه، ارائه كمك های فنی به آنهرا  منظور جمع آوری و  هماهنگی با واحدهای ستادی وزارتخانه و واحدهای تابعه به-

 .ها در چهارچوب نظا  برنامه ریزی كشور در تهیه و تنظیم طرح و برنامه و سن ش نتایا حاصل از اجرای برنامه

گذاری در امر برنامه ریزی  ارتباط مستمر با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مراجع سیاست-

 .كالن  ها و خطوط مشی ماهنگی با سیاستبرای  ه

كلی در امر برنامه ریزی به واحدهای ستادی وزارتخانره و واحردهای     ارائه مستندات قانونی، روابم، معیارها و خطوط مشی-

 های تخصصی  تابعه به منظور اعمال آنها در تهیه و تنظیم طرحها و برنامه

هرای   هماهنگی بین آنها در امر تهیه و تدوین اسناد توسعه و برنامره  ها و ای اد هدایت معاونت مرتبم در استانداری مشاورت و-

 .های كلی نظا  استانی با توجه به سیاست

ها با توجه به  های ارائه شده از طرف واحدهای مختلو وزارتخانه و تهیه و تنظیم نهائی برنامه بررسی و ت زیه و تحلیل برنامه-

 .زارت كشورهای اساسی و اهداف و مأموریت

هرا و خرم مشری     های مربوط، با توجه به سیاسرت  های وابسته در امر تهیه و تنظیم برنامه همااری با واحد برنامه ریزی سازمان-

 .كلی وزارتخانه

هرای مصروب    هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سایر مراجع ذیربم در مورد تایید برنامره -

 .های الز  دراین زمینه و واحدهای تابعه و ان ا  پیگیریوزارتخانه 

های مفید و مناسب در جهت بهبود امور مربوط و پیشبرد اهداف وزارتخانره برحسرب    ها و برنامه مطالعه، بررسی و ارائه طرح-

 .مورد

ول اطمینران از میرزان   هرا و حصر   های معیارهای ارزیابی برای فراهم آوردن موجبات ارزیابی عملاررد برنامره   تدوین شاخو-

 .های در دست اجرای وزارت كشور ها و برنامه پیشرفت طرح

های مربروط،   همچنین مشاالت و نارسائی ها و ها و برنامه های الز  از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرح تهیه و تنظیم گزارش-

 .برای آگاهی مراجع ذی ربم
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هیئت دولت، گردهمایی اسرتانداران سراسرر    س مشتري استانداران وجلسات اجال تنظیم دستوركار،برگزاری و تهیه صورت-

 .ها و پیگیری تصمیمات و مصوبات مربوطه كشور و گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

ا و تهیه و جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و بررسی و ت زیه و تحلیل موارد مطرح شده در شور دریافت صورت-

 .انتشار جزوات و مقاالت الز 

ها و بررسی  هایوابسته و استانداری های واحدهای مختلو ستادی وزارت كشور،سازمان آوری گزارش مربوط به فعالیت جمع-

طع مختلرو  های وزارتخانه و انعااس آنها به سایر مراجرع ذیرربم در مقرا    ها و برنامه های جامع از فعالیت منظور تهیه گزارش آنها به

 .ماهه، ساالنه، ادواری(2سه ماهه،  زمانی

هرای مربروط بره     ها، اسناد،آمار، اطالعرات و مرداري و دسرتورالعمل    آوری و نگهداری قوانین، تصویب نامه، آئین نامه جمع-

 .های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وزارت كشور بودجه و برنامه

همچنرین و سرازمانهای وابسرته در     دی وزارتخانه و راهنمایی و ارشاد این واحردها و تهیه و تنظیم بودجه ساالنه واحدهای ستا-

 .های مربوط و اظهارنظر درخصوص پیشنهادات بودجه ای آنها تهیه و تنظیم بودجه

ت و های مربوط به تنظیم بودجه به واحدهای ستادی و وابسته و مراقب ها، روابم و فر  ها، دستورالعمل تهیه و صدور بخشنامه-

 .اعمال نظارت الز  در جهت تنظیم و تامیل و اعاده آنها

ای برا   هرای سررمایه   هزینه ای و تملك دارائی بررسی و ت زیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی واحدهای ستادی اعم از اعتبارات-

 .های مربوط های و برنامه توجه به طرح

ها و برآوردهای ان ا  شده برا   بینی براساس آخرین اطالعات، پیش تلفیق و تنظیم بودجه نهایی وزارتخانه و واحدهای وابسته-

 .های ناظر بر تدوین بودجه رعایت كامل مقررات و روابم و دستور العمل

بررسی و اقدا  درخصوص پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه و وابسته در زمینه نیازمندیهای ارزی و ان ا  اقدامات الز  از -

 .فت و تخصیو چاهای ارزی به واحدهای مذكورنظر درخواست، دریا

ها و دسرتورالعملهای   های مورد نیاز با توجه به بخشنامه راهنمایی و ارشاد واحدهای تابعه و  وابسته در امر تهیه و تنظیم بودجه-

 .های الز  تا مراحل تصویب آن صادره و رعایت خم مشی و اهداف كلی وزارتخانه و ان ا  اقدامات و پیگیری

ارسال بودجه وزارت كشور پس از تصویب مقا  عالی وزارت به معاونت برنامره ریرزی و نظرارت راهبرری ریریس جمهرور       -

 .وادای توریحات در جلسات دفاع از بودجه پیشنهادی

 .های وابسته برای درج در الیحه بودجه ها و سازمان های پیشنهادی واحدهای ستادی، استانداری بررسی و تنظیم تبصره-

 .های پیشنهادی ها و آئین نامه طالعه و بررسی و برآورد اعتبارات ناشی از ورع قوانین، تصویب نامهم-

تنظیم و ارائه گزارش مستمر به مقا  عالی وزارت و سایر مقامات ذیرربم حراوی آمرار و اطالعرات الز  و نحروه اسرتفاده از       -

 .ودجه وزارتخانههای مصوب و اظهار نظر درباره كلیه مسائل مربوط به ب بودجه
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نظررارت بررر اجرررای بودجرره عملیرراتی و ارزشرریابی از عملارررد بودجرره از طریررق اخررذ مسررتمر گزارشررهای مررالی و صررورت   -

 .ها در مقایسه با اعتبارات مصوب و تخصیصی هزینه های قطعی از واحدها و ت زیه و تحلیل هزینه عملارد

 .طریق وزارت كشور در اختیار استانداریها قرار می گیردهزینه اعتباراتی كه مستقیماً از  پیگیری و نظارت بر-

هایی كه بنحوی با موروع بودجه مرتبم است  ها و دستور العمل مطالعه و بررسی و اظهار نظر در مورد كلیه لوایح، آئین نامه-

 .همااری واحد حقوقی وزارتخانه و سایر مراجع ذی ربم با

 .یم و اجرای بودجه و استفاده از ت ارب علمی در امور مذكورهای تنظ مطالعه مستمر در امر بهبود روش-

ای و نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیای  های سرمایه تهیه و تدوین شاخو و معیارهای ارزیابی ساالنه طرحهای تملك دارائی-

ع رسرانی بره مسرئولین    های وابسرته و تهیره گرزارش از رونرد اقردامات بره منظرور اطرال         ها در ستاد وزارت كشور، سازمان این طرح

 .وزارتخانه

منظرور اسرتفاده در بررآورد اعتبرارات جراری       ثبت و نگهداری كلیره آمرار و اطالعرات پرسرنلی براسراس احارا  صرادره بره        -

 .وزارتخانه

 .تهیه و تنظیم ونگهداری اعتبارات بر حسب برنامه، فعالیت و عملیات-

هزینره و ابرالغ    ها و فعالیتهای مختلو وزارتخانه در قالب مواد نامهدریافت بودجه مصوب و تفایك اعتبارات تصویبی بین بر-

 .آن به اداره كل امور مالی و پیگیری تخصیو اعتبارات سه ماهه پس از ابالغ بودجه

هرا، سرتادها یرا    ریرزی راهبرردی را از طریرق شروراها، كمیتره     ها، هدایت برنامهشایان توجه است كه فرمانداران در بیشتر حوزه

هایی كه خود فرمانداری نقش اجرایی را بر ریزی عملیاتی ب ز حوزهها در سطح شهرستان مربوطه بر عهده دارند و برنامهوهكارگر

داری خود، عرالوه  ها فرمانداران با توجه به نقش میاندر این حوزه.پذیردهای اجرایی ذیربم صورت میعهده دارد، توسم دستگاه

، مسئولیت هماهنگی اجرایی میان دستگاههای مختلو اجرایی و همچنین نظرارت و ارزیرابی رونرد    ریزی راهبردیبر هدایت برنامه

 .های عملیاتی را بر عهده خواهند داشتسازی برنامهپیشرفت و پیاده

 پيشينه بودجه و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد:-

 بودجه دولت -الف

،  بودجه،  برنامه مالی دولت است كه بازه زمانی آن یرك  929822براساس ماده یك  قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 

بودجره  .پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبارو برآوردهزینره هرا كلیرت سراختار  بودجره را تشرایل مری دهنرد        .سال مالی می باشد

عمرانی اسرت و همچنرین بودجره    عمومی دولت،  شامل پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار و پیش بینی پرداخت های جاری و 

بررای بررآورد   .شركت های دولتی و باناها و ودر نهایت بودجه مؤسساتی كه تحت عنوان غیر در بودجه كشرور منظرور مری شرود    

بودجه و  بودجه برنامه ای،بودجه ریزی مبتنی بر صفر، بودجه ریزی افزایشی، از روش های بودجه متداول دتوانمی،دولت هزینه ها
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هایی كه سازمان دولتی تصردی اجررای آنهرا را بره عهرده      بودجه عملیاتی بر اساس وظایو،عملیات و پروژه.استفاده نماید عملیاتی

قانون مردیریت   5قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه های اجرایی موروع ماده   7در اجرای بند پ ماده .شوددارند تنظیم می

ریزی مبتنی بر عملارد، بودجره  های صادره، رمن استقرار نظا  بودجهل ها و بخشنامهخدمات كشوری مالفند براساس دستورالعم

گیری عملارد استانداردسازی شرده   های اندازههای توسعه كشور با احتساب و تدوین شاخوپیشنهادی خود را هم جهت با برنامه

ای بینری اعتبرارات هزینره   تن بهرای تمرا  شرده، در پریش    و به صورت هدفمند و نتی ه گرا با بااربردن روش  محاسبه با در نظر گرف

 .تدوین نمایند

 بودجه ريزي در وزارت كشور-

بودجه عمومی وزارت كشور مشتمل بر اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملك دارایی های سررمایه ای و اعتبرارات متفرقره مری     

بودجره هزینره ای( در بخشرنامه بودجره سراالنه بابرت اجررای         915111باشد كه عناوین اصلی اعتبارات هزینه ای آن، ذیرل ردیرو  

های اصلی وزارت كشور درنه سرفصل برنامه ای توزیع مری شرود كره برا عنراوین برنامره هرای حفرظ و ارتقرای سرالمت           مأموریت

صرادی  هرای اقت  اجتماعی جامعه،تقویت و تحایم سیاست داخلی، هماهنگی توسعه عمرانی شهری و روسرتایی، همراهنگی فعالیرت   

های كراربردی و   استانها، ساماندهی تقسیمات كشوری،  راهبری و نظارت بر شوراهای اسالمی، توسعه دولت الاترونیك، پژوهش

هرای   منظرور انطبراق بودجره   در همرین راسرتا و بره    .گذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی احصاء شده اند سیاست

هزینره هرا و   و نظارت بر  بندی ریزی و بودجه انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامه رعایت ،عه كشورتوس سنواتی با قانون برنامه ششم

استقرار نظا  بودجه ریزی عملیاتی در وزارت كشور، كارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملارد با دبیری دفتر برنامه ریزی و بودجره  

ركررز مرردیریت عملارررد، رئرریس مركررز توسررعه دولررت    و عضررویت نماینرردگان معاونررت هررا در سررطح مرردیران كررل، رئرریس م   

 .الاترونیاومدیران كل معاونت توسعه مدیریت و منابع تشایل شده و فعالیت می نماید

 كميسيون ها، شوراها و كميته هاي دخيل در برنامه ريزي و بودجه-

 :كارگروه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد-

های سرنواتی برا    منظور انطباق بودجه بهشم توسعه و قانون بودجه سالیانه كشور و قانون برنامه ش 7در راستای تحقق بند پ ماده 

 هرای دولرت   ریزی و نظارت بر عملارد و هزینره  ریزی و بودجه ، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامهتوسعه كشور قانون برنامه ششم

در ذیل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت كشور كارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملارد با دبیری دفتر برنامه ریزی و بودجه 

و عضویت نمایندگان معاونت ها در سطح مدیركل، مركز مدیریت عملارد، مركز توسعه دولت الاترونیك و دفاتر و ادارات كل 

 .ریزی مبتنی بر عملارد در م موعه وزارت كشور تشایل شده استسازی بودجههدف پیادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع با 

 :ايهاي سرمايههاي تملک داراييكارگروه واگذاري طرح

( قانون الحاق برخی مواد بره قرانون   67 دستگاههای اجرائی مالفند در اجرای مادهقانون بودجه كل كشور  91تبصره مستند به 

  های خود تمهیدات الز  را برای اجرای طرحهای كشور و دارایی  (، از محل منابع بودجه كل6  مقررات مالی دولتتنظیم بخشی از 
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ای برا منرابع عمرومی و     هرای سررمایه   بررداری اعرم از طرحهرای تملرك دارایری      برداری و در حال بهره بهره تما  و آماده  جدید، نیمه

داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشرهای خصوصری، تعراونی و     اختصاصی و طرحهای شركتهای دولتی با منابع

براین اساس كارگروه واگذاری بره ریاسرت براالترین    .ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم كنند ها و دهیاری شهرداری

ابعه ذیربم حسب مورد، نماینرده وزارت امرور   مقا  دستگاه مركزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رییس دستگاه اجرایی ت

اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، نماینده وزارت دادگستری و یك نفر كارشناس صراحب نظرر بره    

 .گردد تشخیو رییس دستگاه مركزی تشایل می

اسرتانی یرا نماینرده وی وعضرویت نماینرده      به ریاست باالترین مقا  دسرتگاه اجرایری   كارگروه واگذاري استان همچنین 

استاندار، نماینده سازمان امور اقتصاد و دارایی استان، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده اداره كرل دادگسرتری   

 .استان و یك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخیو رییس دستگاه اجرایی تشایل می شود

 عه استانشوراي برنامه ريزي و توس-

 و گیری  تصمیم نهاد باالترین به عنوان استان وتوسعه ریزی  برنامه شورایقانون احاا  دائمی توسعه كشور،   89مستند به ماده 

سرمایه توسعه و مدیریت بر نظارت و هماهنگی استان درجهت سطح در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه درخصوص نظارت

 و نقرش  تقویرت  و اهر  اسرتان  اختیرارات  افرزایش  تمركززدایی، سرزمینی،تقویت عدالت پیگیری استان، پایدار و جانبه  همه ذاریگ

 وظرایو  اجررای  درو  مقراومتی  اقتصاد اهداف تحقق و ای منطقه گرای  برون و درون توسعه مدیریت و راهبری در ها استان جایگاه

 اعضرای  تركیب با بودجه و برنامه امور در جمهور  رئیس تفویضی اختیارات اجرایدر همچنین ،هادستورالعمل و قوانینطی  محوله

 :شود می تشایلها در استان زیر

 (شورا رئیس استاندار -9

 (دبیر استان بودجه و برنامه سازمان رئیس -6

 (یانفر استانی واحد دارای های وزارتخانه واحداستانی رئیس -8

 استان وگردشگری دستی فرهنگی،صنایع میراث سازمان رئیس -1

 استان زیست محیم حفاظت مدیركل -5

 (مورد حسب فرمانداران -2

 استان سپاه فرمانده -7

 (ناظر عنوان به اسالمی شورای م لس انتخاب به اسالمی شورای م لس در استان مرد  نمایندگان از نفر دو -3

 استان سیمای و صدا مدیركل -1
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 :باشدمي زير شرح بهريزي و توسعه استان هاي برنامهشورا اختيارات و وظايف

 در استان مدت بلند توسعه های  گیری ت جه شامل كه استان توسعه هایه برنام و ای  توسعه اسناد تصویب و تأیید بررسی، -9

 و اسرتان  توسرعه  مردت    میران  هرای   برنامره  و سررزمین  آمرایش  هرای   گیری  جهت راستای در و كشور ریزی برنامه نظا  چهارچوب

 بخشری  و سرزمینی آمایش كالن، های  سیاست چهارچوب در شهرستانی و بخشی های  ه پروژ و ها طرح و ای توسعه اسناد تصویب

 .است ملی و استانی مدت  میان و مدت بلند های  برنامه با سازگار و

 بررای  مرؤثر  اقردامات  پایش و هماهنگی سیاستگذاری، نیز و استان متعادل اجتماعی و اقتصادی توسعه بر نظارت و بررسی -6

 های برنامه و سرزمین آمایش های  گیری جهت راستای در و كشور  ریزی برنامه نظا  چهارچوب در استانی  درون تعادل عد  كاهش

 استانی توسعه

 هرای    سیاسرت  چهرارچوب  در اسرتان  توسرعه  هرای   برنامره  قالب در روستا و شهرستان عمران و توسعه های طرح تصویب -8

 معماری و شهرسازی عالی  شورای و سرزمین آمایش عالی  شورای مصوب

  سرمایه و مشاركت توسعه و تشویق و الز  های  زمینه ای اد و استان نسبی های مزیت و ها  قابلیت بندی  اولویت و شناخت -1

 نهاد  مرد  و تعاونی خصوصی، بخش طریق از خارجی و داخلی گذاری 

 در دولتی غیر و دولتی های بخش ای  توسعه اقدامات و ها  گذاری  سرمایه مشال رفع و جذب مناسب های  سیاست اتخاذ -5

 استان ای  توسعه های  برنامه و نیازها ها،  اولویت و مقاومتی اقتصاد های  برنامه و ها  سیاست با ها آن انطباق راستایدر  استاندر سطح

 و شهرسازی عالی  شورای ابالغی های  سیاست چهارچوب در جمعیت نفر هزار پن اه تا شهرهای جامع های طرح تصویب -2

 معماری

 كشور بودجه و برنامه سازمان به آن ارسال و شهرستانی و استانی بودجه و برنامه عملارد گزارش بررسی -7

 توسرعه  و كشرور  خرارجی  ت رارت  كلری  های  سیاست چهارچوب در استان نفتی غیر صادرات ارتقای و ها  سیاست اتخاذ -3

 دولت های  سیاست چهارچوب در همسایه كشورهای با فرهنگی و علمی اقتصادی، ت اری، های  همااری

 استان در دولتی غیر بخش اندازهای  پس و منابع جذب و ت هیز های راه بررسی -1

هیرأت   9689813ه مرور   51137ت61193نامه شماره ریزی و توسعه استان موروع تصویبنامه اجرایی شوراهای برنامهآیین

های توسرعه كشرور(، مروارد ذیرل را نیرز بعنروان       قانون احاا  دائمی برنامه 89مندرج در ماده  الذكروزیران، عالوه بر وظایو فوق

 ریزی و توسعه استان قلمداد كرده است:وظایو شوراهای برنامه

وانین، مقرّرات برنامه با پیشنهاد دبیر شورا بر اساس ق-تفایك دستگاهای استان به بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه-91

 و اسناد باالدستی

 پیشنهاددیبرشوراای استان باههای سرمایهای اعتبارات تملك داراییهای تعیین پروژهها واولویتبررسی وتصویب سیاست-99

 .مقرّرات و اسناد باالدستیسایر وظایو محوّل شده از طرف هیأت وزیران در چهارچوب قوانین و 96
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-نامه مزبور، براي پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، چهار كارگروه زير را ذيل شوراهاي برنامهه آيين

 بيني كرده است:ريزي و توسعه استان پيش

 گذاریاقتصادی، اشتغال و سرمایه كارگروه-9

 رزمین و محیم زیستشهری و آمایش سكارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، -6

 فرهنگی، سالمت، زنان و خانوادهكارگروه اجتماعی، -8

 ه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریكارگرو-1

نامه مربوطه بطور كامرل ررروری بنظرر    ها، مطالعه آیینریزی و توسعه استانبا توجه به اهمیّت نقش و جایگاه شوراهای برنامه

 و ریرزی  برنامره  شرورای هرای توسرعه كشور،  قانون احاا  دائمی برنامره  89بند ب ماده  6 شایان ذكر است مستند به تبصره.رسدمی

 از متروازن  اسرتفاده  قرانون  مورروع  اعتبارات و ای سرمایه های  دارایی تملك اعتبارات سرجمع تعیین ولیتئمس صرفاً استان توسعه

 محرومیرت  و جمعیت های شاخو اساس بر ها شهرستان سهمتعیین  و «یافته توسعه كمتر مناطق سطح ارتقای برای كشور اماانات

 .ندارد را شهرستان ریزی برنامه كمیته تصمیمات در دخالت حق شورا این و دارد عهده  بهرا 

 ريزي شهرستان:كميته برنامه-

توسرعه اسرتان    یای از این شوراهای مهم و اساسی كه موتور محركره .كنند امروزه در سطح ملی شوراهای متعددی فعالیت می

هرای توسرعه سرو ، چهرار  و      باشد، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و كمیته های برنامه ریزی شهرستان است كره در برنامره  می

گیری در امرور برنامره ریرزی توسرعه و عمرران اسرتانها، نظرارت، هردایت و تصرویب طرحهرا در            پن م بمنظور هماهنگی و تصمیم

 .های كالن در كلیه استانهای كشور، به تصویب م لس شورای اسالمی رسیده است ا و خم مشیها، سیاستهچارچوب برنامه

هرای توسرعه اقتصرادی، اجتمراعی و فرهنگری تاررار و تنفیرذ        از آن ائیاه احاا  قانونی شورای مذكور هر پنا سال در برنامه

هرای توسرعه كشرور،    قانون احاا  دائمری برنامره   89 جهت جلوگیری از تارار، در قالب ماده9815شد، لذا قانون گذار در سال  می

گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت  شورای برنامه ریزی و توسعه استان را بمنظور امور برنامه و بودجه، توسعه سرمایه

یاست استاندار و با اعضرای  سرزمینی، تقویت تمركززدایی و افزایش اختیارات استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ر

 .معین و وظایو مصرحه بنا نهاد

ریرزی و توسرعه اسرتان    این قانون، فرمانداران هر شهرستان حسب مورد، در زمره اعضای شورای برنامره  89حسب بند دو ماده 

گیری و نظارت در تصمیمقانون فوق، شورای برنامه ریزی و توسعه استان باالترین نهاد  89در تبصره یك ماده .قرار خواهند گرفت

 .خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان شناخته شده  است

ریرزی  (، كمیتره برنامره  6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولرت  11ماده  "ج"همچنین مستند به بند 

های اجرایی دبیر كمیته( و رؤسای دستگاه ریزی استاندیریت و برنامهرئیس كمیته(، نماینده سازمان م شهرستان متشال از فرماندار
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فرمانداران موظفند یك هفتره قبرل از   .ریزی و توسعه استان هستند، ای اد شده استكه مدیران كل استانی آنها عضو شورای برنامه

-ر برای شركت در جلسره كمیتره برنامره   جلسه كمیته مزبور، از نمایندگان شهرستان در م لس شورای اسالمی هم بعنوان عضو ناظ

های توسعه كشور، تصریح نموده اسرت كره شرورای برنامره     قانون احاا  دائمی برنامه 89ماده  1جزء  6تبصره .ریزی دعوت نمایند

ز ای و اعتبرارات مورروع قرانون اسرتفاده متروازن ا      ریزی استان صرفاً مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملك دارایی های سررمایه 

یافته را بر عهده دارد و حق دخالت در تصمیمات كمیته برنامره ریرزی شهرسرتان را    اماانات برای ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه

های تملك دارایی بر اساس شاخو های جمعیت شهری و روستایی  مستند به این تبصره، توزیع و تخصیو اعتبارات پروژه.ندارد

 .پذیرد شهرستان صورت میریزی و محرومیت در كمیته برنامه

 شوراي اداري شهرستان:-

شورای عالی اداری كشرور، شرورای اداری شهرسرتان در تنراظر برا       9877 7 81 مور  96 216 مصوبهشماره 66بموجب ماده 

بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهرت همراهنگی برین فعالیتهرای مختلرو و افرزایش قابلیتهرا و كرارائی         شورای اداری استان و 

لرذا  .گرردد به ریاست فرماندار تشایل میو شهرستان سطح دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در 

 .ای فرا بخشی و عمومی، ای اد هماهنگی استترین مأموریت شوراهای اداری شهرستان بعنوان یك شوربرجسته

نامه اجرایری شروراهای اداری   آیین.به بیان دیگر، شورای اداری شهرستان مهمترین بستر ایفای نقش میانداری فرمانداران است

ورای عرالی  ها به پیشنهاد مشتري سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت كشور در هشتاد و دومین جلسه شها و شهرستاناستان

نامره  ها بر اساس بند الرو مراده یرك آیرین    وظایو شورای اداری شهرستان.به تصویب رسیده است 9569873اداری كشور مور  

 مزبور به شرح ذیل است:

های اجرایی و نهادها و سایر ارگانهای مستقر در سطح شهرستان به منظرور  ها و فعالیتهای دستگاهای اد هماهنگی در برنامه -9

 های توسعه در سطح شهرستانها و محقق ساختن سیاستهای عمومی دولت و برنامهیری هرچه بیشتر از توان آنگبهره

 ای اد وحدت رویه و تشریك مساعی كلیه واحدهای اجرایی شهرستان در پیشرفت امور -6

 ربمها به مراجع ذیآنهای منطقی و مناسب به منظور رفع حلبررسی مسائل و مشاالت شهرستان و ارائه پیشنهادها و راه -8

 شود های اجرایی مستقر در شهرستان، پیشنهاد میبررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مواردی كه از سوی دستگاه -1

 بررسی مسائل و مشاالت مطروحه از سوی ائمه جمعه و یا نمایندگان مرد  شهرستان در م لس شورای اسالمی -5

 شود فرماندار در چارچوب قوانین و مقرّرات مربوط، مطرح میبررسی و اظهار نظر در خصوص مواردی كه از سوی  -2

 نامه مزبور به شرح ذیل است:اعضای شورای اداری شهرستان بر اساس بند ب ماده یك آیین

 رئیس شورا( فرماندار 

 معاونین فرماندار و مدیران ستادی فرمانداری 
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 مستقر در شهرستانهای های مستقل و وزارتخانهباالترین مسئول اجرایی سازمان 

 هاهای وابسته به وزارتخانهباالترین مسئول واحدهای شهرستانی مؤسسات و شركت 

 باالترین مقا  قضایی مستقر در شهرستان 

 های مستقر در شهرستانرؤسای دانشگاه 

 فرماندهان ارشد نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان 

 رئیس مركز صدا و سیمای شهرستان 

 االترین سطح مدیریتی نهادهای انقالب اسالمی در شهرستانمدیران یا رؤسای ب 

 شهردار مركز شهرستان 

 ها و سایر مسئولین و مدیران شهرستان با تشخیو و صالحدید فرمانداربخشداران، مدیران و سرپرستان بانك. 

نامره داخلری نحروه اداره و    ینآی.نامه مذكور، دبیرخانه شورای اداری شهرستان در فرمانداری مستقر استآیین 8بر اساس ماده 

 .تواند راهنمایی بیشتر در این زمینه در اختیار فرمانداران محتر  قرار دهدمیتشایل جلسات شورای اداری استان و شهرستان، 

 ريزي و بودجه:هاي دفتر برنامههاي موجود در حيطه فعاليتچالش -د

شرورای عرالی اداری برر     9877 7 81 مرور   96 216 مصوبهشرماره  6 رئوس وظایفواختیاراتاسرتانداران و فرمانرداران در مراده   

لرذا  .ها هستندبر این اساس فرمانداران، نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاستهای داخلی كشور در شهرستان.شمرده شده است

پنا ساله توسرعه كشرور، قرانون احارا       هایررورت دارد فرمانداران محتر  با مطالعه اسناد باال دستی مربوطه از قبیل قوانین برنامه

دائمی برنامه های توسعه كشور، قوانین بودجه سنواتی و اسناد آمایش سرزمین در سطح استان و شهرستان، آگاهی كافی را نسربت  

 .ریزی كشور كسب و در راستای توسعه شهرستان مربوطه اهتما  ورزندبه نظا  برنامه

-ها یا نهادهای مختلو در قالرب شرباه  آفرینی دستگاهو سیاستهای باالدستی مستلز  نقشسازی مناسب قوانین، مقرّرات  پیاده

ریرزی، اجررای فعالیتهرای مرورد نیراز،      ها نقشرهای مختلفری من ملره طراحری و برنامره     بازیگران فعال در این شباه.های محلی است

ها افزایی میان آنها، سیاستهای باالدستی در سطح شهرستانهماهنگی اجرایی و پایش نحوه اجرای فعالیتها را بر عهده دارند تا با هم

در این بین، نقش كلیدی میاندار شباه كره فرمانرداران ایفراگر آن هسرتند، وظرایو مختلفری من ملره رهبرری شرباه،          .جاری شود

 .گیرددر بر میریزی، هماهنگی اجرایی یا پایش و حتی در برخی موارد نقش اجرایی را هم مدیریت شباه، طراحی و برنامه

بنابراین فرمانداران بدلیل جایگاه حاكمیتی خود و نقش میانداری كه بر عهده دارنرد، در قبرال ان را  درسرت تمرا  فعالیتهرا و       

برا ایرن حرال، برا     .حصول نتایا، پیامدها و آثار مورد نظر از اجرای سیاستهای باالدستی در سطح شهرستان مربوطه مسرئولیت دارنرد  

های مختلو سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و یطه وظایو و اختیارات فرمانداران در حوزهتوجه به آناه ح

 .ها یاسان نیستآفرینی آنها در تما  این زمینهگسترده شده است، نحوه نقش...
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داشرته باشرد در حالیاره در برخری     ها ممان است بیشتر ماهیرت نظرارتی    بعبارت دیگر، فعالیتهای فرمانداران در برخی حوزه

جدول ذیل، مستند به شرح .ریزی و حتی اجرایی هم با دخالت مستقیم و پررنگ فرمانداران صورت پذیردها، فعالیتهای برنامهزمینه

كررده  های مختلو برآورد مصوبه صدرالذّكر، نقطه ثقل و محور تمركز فعالیتهای فرماندران را در حوزه 6وظایو مندرج در ماده 

با توجّه به اهمّیت این مصوبه در تبیین حیطه وظایو و اختیارات و همچنین مسئولیتهای فرمانداران،  شایسته است متن كامرل  .است

 .مصوبه مزبور توسم فرمانداران محتر  مورد مدّاقه كامل قرار گیرد

هرایی وجرود داشرته    اسرت همپوشرانی  های مختلو در نظر گرفته شده برای جدول ذیل ممارن  شایان ذكر است كه بین حوزه

گیری یك تصویر كلی از ماهیت وظایو فرمانداران تدوین شده و ممان است مندرجات آن  لذا این جدول تنها برای شال.باشد

 .به فراخور تغییر شرایم، قوانین و مقرّرات، دستخوش تغییر و جاب ایی گردد

هرای اجرایری    ان ا  تحوالتی در خصوص مدیریت عملارد دسرتگاه  از طرفی هم، اسناد و مراجع باالدستی طی سالهای اخیر

ریرزی مبتنری برر عملاررد و     سرازی بودجره  های اجرایی به پیادهها تالیو تما  دستگاهاند كه از جمله آنكشور را هدف قرار داده

-های میانبه اهمیت فعالیت همچنین شایان توجه است كه با توجه.همچنین اداره واحدهای عملیاتی به روش قیمت تما  شده است

 .دار رروری استهای میانریزی و پایش در حصول نتایا سیاست داخلی كشور، مدیریت عملارد در سازمانداری شامل برنامه

ریرزی و مردیریت   ای كره برنامره  های اجرایری و عملیراتی دارنرد بگونره    های میانداری، ماهیّت متفاوتی نسبت به فعالیتفعالیت

 .های متفاوت و عمیقی روبرو استها و پیچیدگی دار با چالشهای میانسازمانعملارد در 

هررای مختلررو آن و همچنررین بعنرروان نمونرره، باررارگیری معیارهررای عملاررردی در تخصرریو بودجرره وزارت متبرروع و حرروزه

ای وزارت متبوع عمدتاً ماهیت نر ، ههای فراوانی روبروست زیرا فعالیت باشد و با پیچیدگیها میسّر نمیها و فرمانداریاستانداری

هرا  بینی دارند و لذا نحوه تبدیل ورودیهای غیر فیزیای، كیفی و میزان تارار غیر قابل پیشها و خروجیفرآیندهای پویا، ورودی

وع عالوه برر  این مور.های استانی و شهرستانی متناظر آن قابل ردیابی دقیق نیستهای وزارت متبوع و ردهها در فعالیتبه خروجی

دهد زیررا عملاررد وزارت متبروع یرا     بطور مثال جشنواره شهید رجایی( نیز خود را نشان می تخصیو بودجه، در ارزیابی عملارد

است و تفایك آن بسیار پیچیده  ها را بر عهده دارد درهم تنیدههایی كه میانداری آنها با عملارد شباهها و فرمانداریاستانداری

 .باشدمی
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 شرح وظیفه
ماهیت 
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ماهیت 

 اجرایی

ماهیت نظارت 

 و ارزیابی

ماهیت میانداری 

 یا هماهنگی

 عمومی

ت دایباشرد و هر  دار مری فرمانر تشایل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهرده  

 ●   ● تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه

ای اد زمینه های الز  برای تأسیس و توسعه م امع و تشرالهای گونراگون فرهنگری،    

اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشاركتهای 

 ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعیمردمی در همه زمینه
●  ● ● 

  ●   نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال

ای اد زمینه مناسب جهرت رشرد و ارتقراء فرهنگری ، سیاسری ، اقتصرادی و اجتمراعی        

 ● ●  ● بانوان و ای اد هماهنگی بین دستگاههای ذیربم و نظارت بر فعالیت آنها

فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پررورش،  

 ●   ● عالی و تحقیقاتورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش 

 ● ●   هماهنگی ونظارت برمسائل رفاهی كاركنان دولت وهماهنگ نمودن اموررفاهی آنان

سرتان و ارائره پیشرنهادات الز  بره     شهرمطالعه و بررسری امرور اداری و اسرتخدامی در    

    ● سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصالح

  ●   قوانین و مقرراتنظارت بر حسن اجراء 

هرا،  وزارتخانره  نظارت و بازرسی از كلیره ارگانهرای مورروع مراده یرك ایرن مصروبه       

هایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولرت  مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاه

نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسرالمی شرهر   .نماینداستفاده می

بعرالوه نیروهرای نظرامی در چرارچوب      مؤسسات عمومی غیر دولتری ها و و شهرداری

به جز مواردی كه به حام قانون مستثنی ( وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند

 شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور

  ●  

  ●   دستورالعمل های مراجع ذیصالحارزشیابی عملارد مدیران بر اساس مصوبات و 

فراهم آوردن زمینه همااری و ای اد همراهنگی برین فعالیتهرای دسرتگاههای دولتری،      

سازمانهای محلی، نهادهای انقالب اسالمی، شوراهای محلی در چهارچوب قروانین و  

 مقررات مربوطه

   ● 

نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیم زیست و اسرتفاده بهینره از منرابع و    

 ستانشهراماانات بالقوه و موجود 
  ●  

 سیاسی

و تقویت شوراهای اسالمی بمنظور جلب مشاركت همره جانبره   تشایل فراهم آوردن موجبات 

نظارت بر شروراهای  تان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال شهرسمرد  

 فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
●  ●  

 ● ● ● ● نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد
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ماهیت میانداری 

 یا هماهنگی

   ● ● ان ا  مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری

 امنیتی

وظررایو امنیترری .اسررت شهرسررتانمسررئول برقررراری و حفررظ نظررم و امنیررت  فرمانرردار 

 ● ● ● ● .نمایدیین میامنیت كشور تعن را شورای فرماندارا

سرتان و نظرارت برحسرن اجررای     شهرهدایت و تشایل مرتب جلسات شورای ترأمین  

 مصوبات آن
  ● ● 

سرتان موظفنرد   شهركلیه ارگانهای عضو شورای ترأمین و سرایر دسرتگاههای اجرایری     

را اجررا نماینرد و رویردادهای    فرمانردار  مصوبات شرورای ترأمین و دسرتورات امنیتری     

با متخلفین برابر مقرررات رفترار خواهرد    .گزارش نمایندفرماندار امنیتی و سیاسی را به 

 .شد

  ●  

داران و بخشر و اقردامات امنیتری    بخشرها هدایت و نظارت برعملارد شوراهای ترأمین  

 های اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتیسایر دستگاه
  ● ● 

هررا و سررتان ، تعیررین و ترردوین اولویررتشهرپریش بینرری و پیشررگیری معضررالت امنیترری  

سیاسرتهای امنیترری و تعیررین حردود و وظررایو و اختیررارات امنیتری كلیرره دسررتگاههای    

 ستان در چهارچوب وظایو قانونی آنهاشهراجرایی 
●   ● 

فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاسرتهای عرا  امنیتری و انتظرامی، مصروبات      

 ●   ● های امنیتیمراجع قانونی، دستورالعملها و ابالغیه

سرتان در  شهرهرای انتظرامی در سرطح    تأیید تشایل موقرت یرا دائرم و یرا انحرالل رده     

    ● چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه

  ●   اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی،گذرنامه ووظیفه عمومینظارت برحسن 

پیشگیری و مقابله با مشاالت مرزی و نظرارت و مراقبرت از مرزهرای آبری و خراكی      

استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غیرم راز در  

 چهارچوب سیاستها و خم مشی های مصوب
●  ● ● 

بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اساان و تردد و تعیین گرذرهای مررزی   

 ●   ● م از

سرتان بره   شهربررسی و ارائه پیشنهاد ای اد مرزهای رسمی)زمینی ، هروایی ، دریرایی(   

    ● استانداری

تانهای كشرورهای هم روار و انعقراد    شهرسر بررسی زمینه های مشرتري هماراری برا    

 ●   ● چهارچوب سیاستها و خم مشی های كلی نظا در یادداشت تفاهم همااری محلی 

برنامه ریزی ، هدایت و ای اد هماهنگی های الز  در خصوص مبارزه با مرواد مخردر   

 ●   ● قاچاق سالح مواد منف ره ،كاال و ارز
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حوزه 

فعالیت 

 فرمانداران

 شرح وظیفه
ماهیت 

 ریزی برنامه

ماهیت 

 اجرایی

ماهیت نظارت 

 و ارزیابی

ماهیت میانداری 

 یا هماهنگی

مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، اسرتمالي و  نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات 

 سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی، پناهندگان، مهاجرین و آوارگان
  ●  

فرهنگرری 

و 

 اجتماعی

حفظ و حراست از ارزشهای نظا  مقدس جمهوری اسالمی و گسترش فرهنگ اصیل 

 ● ● ● ● اسالمی

پیشرگیری و جلروگیری از مناررات و مفاسرد     هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به 

 اجتماعی
   ● 

 ●   ● ی و فقر زداییعفراهم آوردن زمینه های عدالت اجتما
  ●   نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء

توسعه و 

 اقتصاد

گیرری،  ستان و تصرمیم شهرای و تعیین نیازمندیهای شناسایی استعدادهای منطقه

ستان با تأكید بر اولویتهای توسرعه  شهرریزی ریزی و بودجههدایت برنامه هماهنگی و

 و استانی ها و راهبردهای توسعه ملیای در چهارچوب سیاستمنطقه
●   ● 

پیشنهاد ورع عوارض جدیرد برر فعالیتهرای اقتصرادی و خردماتی در محردوده       

ذیرربم در جهرت    ستان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن بره مراجرع  شهر

 ایاجرای برنامه های توسعه منطقه
●    

تالش در جهت كسرب منرابع درآمردی مقررر در قروانین مربوطره در محردوده        

    ● ملی ذیربم در این خصوصاستانی و ستان و همااری با دستگاههای شهر

هدایت و هماهنگی فعالیرت باناهرا و تعیرین اولویرت هرا در اعطرای تسرهیالت        

هرای توسرعه اقتصرادی، اجتمراعی و     برانای در چهرارچوب سیاسرتها و برنامره    تالیفی 

گذاران از طریق تشایل مؤسسات اعتباری غیردولتری  فرهنگی كشور و تشویق سرمایه

 های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانیو جذب سرمایه

●   ● 

صادرات غیر نفتی، مبادالت مرزی، نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به 

ای راد منرراطق آزاد ت رراری و صررنعتی و منراطق ویررژه حراسررت شررده و تأسرریس و راه   

 های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوطاندازی بازارچه
●  ● ● 

 عمرانی

اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی الز  به منظور پیشگیری، كنتررل و مهرار بحرران    

 ● ●  ● ...الیای طبیعی از قبیل سیل، زلزله وهای ناشی از حوادث و ب

ملری ، اسرتانی( و در صرورت      نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانری 

لزو  دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعال  مراتب به سازمان و وزارتخانره مربوطره   

 در جهت رفع نواقو احتمالی

  ● ● 
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 دفتر تشكيالت و بهبود روشها-پ
 .ها و وظایو وزارتخانه در راستای منطقی نمودن اندازه دستگاه مهندسی م دد مأموریت-

 .صالح ساختار سازمانی وزارت كشور و واحدهای تابعه-9

ها و ای اد سازمان مناسب در وزارت كشور در سرتاد و   برقراری نظا  مطلوب در امر سازماندهی، تعیین وظایو و مسئولیت-6

 .ها استانداری

 .های تابعه و وابسته ایه پیشنهاد درخصوص ادغا  و انحالل واحدهای غیررروری وزارت و سازمانار-8

مستندسازی، ت زیه وتحلیل، اصالح و ممیزی فرایندهای ان ا  كار به منظور بهبود مستمر آنها وفرهنگ سازی الز  در این -1

 .خصوص

های مرتبم با مستندسازی و اصالح فرایندها در واحردهای   طرحپیگیری، نظارت بر استقرار سیستم مدیریت كیفیت و سایر -5

  .صو و ستاد

های مناسب درخصروص حسرن    ها و تهیه برنامه تالش در جهت استقرار نظا  مدیریت كیفیت و ان ا  مطالعات، تنظیم طرح-2

 .مدیریت و امور مدیران دستگاه

 .تحول اداریهای مربوط به  نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه-7

 .تهیه برنامه و نظرسن ی از ارباب رجوع درخصوص نحوه ارایه خدمات-3

های الز  به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری  و ارزیابی مستمر چگرونگی و عملاررد چرخره و     مطالعات و بررسی-1

 .های اصالحی حل ارایه راه

 .ا فرهنگ بهره وری و استفاده و مصرف بهینه و مؤثر منابعهای الز  در خصوص ای اد، توسعه و تروی تهیه برنامه-91

 .ای از چگونگی ورعیت بهره وری های نوبه جمع بندی و تهیه و ارایه گزارش-99

 .همسویی اهداف فردی و سازمانی جلب مشاركت كاركنان وزارت كشور برای ای اد-96

های نهفته كاركنان بره منظرور مشراركت آنران در      توانمندیها و  هایی در جهت به كارگیری خالقیت ارائه و اجرای طرح-98

 .ها و تصمیمات اجرای برنامه

 .های مربوط به افزایش اثربخشی و كارآیی كاركنان در سازمان ارائه برنامه-91

 ... عناوين كميسيون ها، شوراها كميته ها و -6

 اسناد باالدستي.8

 قانون مدیریت خدمات كشوری -

 توسعهقانون برنامه ششم -

 9816اسفند ماه  91نقشه راه اصالح نظا  اداری مصوب -
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مرور    "طررح تارریم مررد  و جلرب رررایت اربراب رجروع       "( قانون مدیریت خردمات كشروری   5 بخشنامه موروع ماده-

6119818 

 9129818مور   "آیین نامه توسعه خدمات الاترونیای دستگاه های اجرایی"تصویب نامه شورای عالی اداری -

 99218مور  "روابم فنی و اجرایی توسعه دولت الاترونیای"یب نامه شورای عالی فناوری اطالعات تصو-

 519818مور   "شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی"تصویب نامه شورای عالی اداری -

 7919818بخشنامه ساماندهی كمیته های تخصصی مرتبم با مسایل مدیریتی و اداری مور  -

 7999818دستورالعمل اصالح فرایندها و روش های ان ا  كار مور  -

 9979811مور   "آیین نامه توسعه و گسترش كاربری فناوری اطالعات و ارتباطات"تصویب نامه هیات وزیران -

 67999811بخشنامه نحوه مشاركت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات الاترونیای مور  -

 169815امه راه اندازی درگاه واحد خدمات دولت الاترونیك مور  ن-

 63969815مور   "وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی"تصویب نامه شورای عالی اداری-

 63969815 "منشور حقوق شهروندی"تصویب نامه شورای عالی اداری-

 9815گزارش خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الاترونیك سال -

 ظا  نامه مدیریت استقرار چرخه بهره وری ن-

 چالشهاي پيش رو:.4

 تغییرات مارر در ساختار سازمانی م موعه وزارت كشور كه غالیا بر مینای قضاوتهای شخصی می باشد-

 درخواست زیاد ای اد پستهای سرپرسی و مدیریتی -

 ررورت توجه به موروع دولت الاترونیك و الاترونیای نمودن خدمات و فرایندها -

 ررورت توجه مستمر به موروع بهره وری -
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 حوزه پشتيباني و رفاه:-ت

 تداركات الكترونيكي دولت فعاليت سامانه آيين نامه-

 ::روند می كار به مربوط مشروح معانی نامه،در تصویب این در زیر اصطالحات -9ماده

 آن در كره  وب بستر در (مزایده و مناقصه اجرایی های دستگاه معامالت ان ا  سیستم :دولت الاترونیای تداركات سامانه-الو

 تصویب این در شده یاد سامانه.شود می ان ا  (وجه دریافت تا ثبت مزایده و ( وجه پرداخت تا خرید درخواست مناقصه مراحل كلیه

 .شود می نامیده ( ستاد ر اختصا به نامه

 خرود  غیرمنقول اموال یا خدمت كاال، ستاد، در كه(مورد حسب قانونی م وز دارای حقوقی یا حقیقی شخو :كننده تأمین-ب

 .كند می ارایه خریداران به فروش جهت را

 .كند شركت آن در و دریافت را مزایده درسامانه،اسناد نا  ثبت از پس كه حقوقی یا حقیقی شخصی :گر مزایده- -ج

 .اجرایی های دستگاه در استفاده مورد خدمات و غیرمنقول و منقول اموال كلیه :معامله قابل اقال - -د

 ثبرت  بره  ستادنسربت  مدیریت بااعال  موظفند مناقصات برگزاری قانون (9  ماده (ب بند موروع اجرایی های دستگاه كلیه--6ماده

 سرتادان ا   ازطریرق  را یامزایرده  مناقصه مراحل مربوط،كلیه مقررات بارعایت و الاترونیای ازامضای استفاده وبا اقدا  ستاد در نا 

 .دهند

 كوچرك،  معرامالت  بررای  شرده  تعیین سقو درصد ( 91  باالی معامالت ان ا  برای نامه آیین این مشمول های دستگاه- -8ماده

 .باشند می ستاد طریق از معامله ان ا  به ملز 

 .نمایند اقدا  مربوط خدمات و كاالها برای كد ایران اخذ به نسبت ستاد در عضویت از قبل باید كنندگان تأمین -1ماده

 و ذیحسراب  انبراردار،  تشرخیو،  مقرا   كرارپرداز،  قبیل از خرید فرآیند با مرتبم موظفندكاركنان اجرایی های دستگاه -5ماده

 .نمایند معرفی آموزشی های دوره در شركت جهت ستاد مدیریت اعال  از پس را ذیحساب عامل

 .شود می ان ا  مربوط مقررات رعایت با و مستثنی نامه تصویب این شمول از محرمانه معامالت- -2ماده

 تداركات الكترونيكي دولت سامانه مشمول اجرايي هاي عضويت دستگاه مراحل-

 8 پیوست مطابق آموزشی دوره های جهت دستگاه رابم و كاربران اسامی اعال -9

 سامانه مدیریت سوی از دستگاه كاربری مشخصات آموزش و برنامه اعال -6

 شده ریزی برنامه آموزشی های دوره در دستگاه كاربران و رابم حضور-8

 دستگاه رابم پیگیری و هماهنگی با دستگاه كاربران و مسئول مقا  الاترونیای امضای گواهی دریافت-1

 دستگاه مسئول مقا  توسم نا  ثبت سازی نهایی-5

 آموزشی گواهینامه دریافت و كاربران توسم سامانه آموزشی محیم در آزمایشی معامالت ان ا -2
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 كره  گردد محقق اینترنت بستر در نیز دستگاه های پرداخت است الز  ستاد، سامانه فعالیت نامه ازآیین الو 9 ماده به توجه با-

 .گردد ان ا  فوق اقدامات موازات به و دستگاه توسم ذیل اقدامات است الز  ها حساب بودن دولتی صورت در

 امرور  اداره ودارایری  اموراقتصرادی ت وزار خزانره  كرل  اداره بره  1 پیوسرت  از برداشت نیازمند های حساب اعال  ذیحساب-9

 5 پیوست در فر  مندرج طبق حساب ) از اینترنتی برداشت م وز صدور جهت استان دارایی و اقتصادی

 دسرتگاه  شرده  معرفی های حساب اعال  :استان دارایی و اقتصادی امور اداره دارایی و اقتصادی امور وزارت خزانه كل اداره-6

 حساب متولی به اعال  و اینترنتی های حساب ای اد عامل بانك اینترنتی برداشت مشخصات ای اد جهت عامل باناهای بانك به ها

 كد ivS-N-FR..ها حساب از اینترنتی برداشت مشخصات دریافت بانك جهت به مراجعه و ذیحساب دستگاه به رسانی اطالع جهت دستگاه

سامانه،  اجرایی، ردیو، نا  دستگاه نا  ،دولت الاترونیای تداركات سامانه كاربران معرفی فر  از هصفح :تامیل تاریخ 1865 :سند

 تشرخیو،  مقرا   تشخیو،جانشرین  مقرا   مناقصره،  ثبرت  پشرتیبان، مسرئول   و مستقیم، رابرم  تلفن خانوادگی نا  و نقش، مناقصه، نا 

كمیسریون برگرزاری مناقصره،     مسئول فنری، عضرو   ذیحساب، مدیر مالی، جانشین ذیحساب، عامل ذیحساب، صاحب امضای سو ،

 باشد: می ذیل شرح به اجرایی دستگاه هر بازرگانی كه در -و مسئول كمیته فنی انباردار

 در اجرایری  دسرتگاه  ثبت نا  به بین ارتباطی نقش مربوط به ستاد و امور پیگیری دستگاه و نماینده عنوان به پشتیبان: و رابم-9

 .باشد مشتري سامانه سه هر برای میتواند رابم كاربران امضای ا لاترونیای گواهی اخذ به مربوط امور پیگیری سامانه و

 در مشرتري  هرای  نقش یای از فردی است ممان.باشد می غیردولتی عمومی مؤسسه نهاد یا دولتی های شركت به مربوط-6

 صرورت ه بر  سرامانه  سه هر در صورت این در.باشد تشخیو مقا  سامانه سه هر در مثال بعنوان.باشد داشته عهده بر را سامانه سه هر

 .شد خواهد تعریو م زا

 و مناقصره  متوسرم،  جزئری،  خریرد  هرای  سامانه های نقش از كدا  هر برای نفر یك از بیش معرفی اماان لزو  صورت در-8

 .دارد وجود مزایده

 ترایپی  صرورت  بره  فروق  فر  محتوای است الز  .نمایید معرفی را كاربران سایر فر  این از دیگری نسخه تهیه با توانید می شما

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ناخوانا و نویس دست های فر  به گردد. ارسال رسمی نامه قالب در و تامیل

 دولت الكترونيكي تداركات سامانه مناقصه حوزه در برداري بهره مورد هاي حساب انواع-

اخرذ حسراب    صرورت  در مناقصره اختیراری   اسرناد  هزینره  واریرز  جهرت  كاال وجه پرداخت جهت ای هزینه نوع از حساب-9

 درآمدی

 سرپرده  وجوه رد دریافتی های ودیعه عودت جهت نوع از حساب 8 سپرده وجوه دریافت ودیعه واریز جهت( الز  م وزهای-6

 تملای اعتبارات اختصاصی، اعتبارات و« منابع سایر نوع از حساب 1
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 معاونت توسعه مدیریت و منابع درتهیه شده  

 42 از 43 صفحه   

 حوزه ذيحساب و امور مالي :-ث
 م لس شورای اسالمی دارای شش فصل شامل: 19129822قانون محاسبات عمومی كشور مصوب  -9

 فصل اول : تعاریو

 فصل دو  : اجرای بودجه

 فصل سو  : نظارت مالی

 فصل چهار  : تنظیم حساب و تفریغ بودجه

 فصل پن م : اموال دولتی

 فصل ششم : مقررات متفرقه

 صفحه( 871چهار بخش و  تالیو اكبر كاویانی( شامل ب :حسابداری دولتی با رویگرد تعهدی نظری و عملی -

 بخش اول : مباحث نظری شامل :

 فصل اول : كلیات

 ریو و اصطالحاتفصل دو  : تعا

 فصل سو  : طبقه بندی اقتصادی ،كد گذاری، تعیین سر فصل حساب و گزارشگری مالی

 بخش دو  : اعتبارات هزینه ای جاری شامل :

 فصل اول : ابالغ اعتبار ، تخصیو و واریز وجوه مربوط به حساب ها

 فصل دو  : حسابداری هزینه ها

 كاركنانفصل سو  : حسابداری حقوق و مزایای مستمر 

 فصل چهار  : حسابداری تنخواه گردان پرداخت

 فصل پن م : حسابداری پیش پرداخت ها 

 فصل ششم : حسابداری علی الحساب

 فصل هفتم : حسابداری خرید و واگذاری بن نقدی و غیر نقدی

 عمرانی( شامل : بخش سو  : اعتبارات سرمایه ای

 مربوط به حساب ها فصل اول : ابالغ اعتبار ، تخصیو و واریز وجوه 

 فصل دو  دارایی ها

 فصل سو  : حسابداری پیش پرداخت

 فصل چهار  : حسابداری علی الحساب شامل :

 فصل پن م : حسابداری واگذاری و استفاده از یارانه ای



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 امور توسعه مدیریت و منابعجزوه 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع درتهیه شده  

 42 از 42 صفحه   

 

 فصل ششم : حسابداری حقوق ومزایای مستمر كاركنان

 بخش چهار  : مباحث متفرقه شامل :

 فصل اول : سپرده ها

 دو  : درآمدها فصل

 فصل سو  : حسابداری موارد خاص

 فصل چهار  : حسابداری موارد خاص  و تهیه صورت های مالی ، بستن و افتتاح حساب ها و دوره های جاری و دوره متمم

در رمن عالوه بر موارد فوق الذكر كلیه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در خصوص هزینه كرد اعتبرارات دسرتگاه هرای    

غیره (نیز بعنروان منرابع ررروری قابرل     ...قانون خدمات كشوری ، قانون مالیات مستقیم قانون برگزاری مناقصات و  اجرائی از جمله

 .استفاده می باشد


