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 هدف، ماموریت و وظایف اساسی -الف
 هدف

 تــامین آزادیهــاي سیاســیو  فــراهم نمــودن موجبــات حفــظ نظــم وامنیــت در سراســر کشــور 
منظـور   هبـ  اجراي سیاست عمومی دولتو  مملکتی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین

اسـالمی بــا اســتفاده از   حفــظ دسـتاوردهاي انقــالب و پیشـبرد برنامــه هـاي اجتماعی،اقتصــادي عمرانـی   
ستانداران، فرمانداران، بخشداران و ا نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریقو  هاي عمومی مشارکت
هاي ناشی از حوادث و وقـایع   دیریت و رفع بحرانو مافراد شناسائی و تعیین هویتو همچنین  دهداران
 .غیرمترقبه

 :کشور مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت

هاي اطالعـاتی،   تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش درکشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه -
 .از مرزها انتظامی و نظامی و حفاظت

 .یتمشیت امور نیروي انتظام -

و اجتماعی در چارچوب قـانون اساسـی و سـایر قـوانین      هاي سیاسی تالش در جهت تحقق و توسعه آزادي -
 .پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی

 .زمینه سازي براي فعالیت مطلوب احزاب وتشکل هاي سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها -

 .راهبري وپشتیبانی شوراهاي اسالمی و نظارت بر فعالیت آنها ،هدایت -

 .ایجاد نظام مطلوب تقسیماتکشوري -

 .هایدولت هاي عمومی و برنامه هماهنگی و هدایت استانداران براي تحقق سیاست -

 .گذاري،راهبري و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی سیاست -

 .دولت به منظور پیشبرد برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي وعمرانیاجراي سیاست هاي عمومی  -

 .منظور انجام امور انتخابات هبرنامه ریزي ب -
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اجرایـی شـهرداري هـا     –هماهنگی در جهتتوسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی -
 .ها و نظارت بر اجراي قوانین و مقررات مربوط به آنها ودهیاري

 .رنامه ریزي واعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهاي ناشی از حوادث طبیعی و سوانحغیرمترقبهب -

 .شناسائی وتعیین هویت ایرانیان -
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 :شرح وظایف واحدهاي سازمانی -ب

 دفتر وزارتی -1-1

 ،ا و ابـالغ دسـتورات وزیـر محتـرم کشـور بـه معـاونین       هـ  انجام امور مکاتبات و ارجاعـات و مالقـات   .1
 .اي الزم تا حصول نتیجه نهائی و نگهداري سوابق مربوطه مشاورین و سایر مسئولین ذیربط و پیگیري

در جلســات و  محتــرم کشــورو دریافــت ســوابق جهــت شــرکت وزیرهــا  تهیــه گــزارش،تنظــیم وقت .2
 .هاي عضو کمیسیون

 .رسیدگی به امور مراجعان و راهنمایی آنان به واحدهاي ذیربط .3

 .مالقات کارکنان وزارتخانه و مسئولین و مراجعین با وزیر محترم کشورتنظیم برنامه  .4

ا و ابالغ دستورات صادره از سوي وزیر محترم کشور بـه مـدیران و مسـئولین واحـدهاي     ه ارجاع نامه .5
 . تابعه و سازمانهاي وابسته و سایر مؤسسات ونهادهاي ذیربط

 .ر وزیر محترم کشورتهیه و تنظیم اطالعات و گزارشات مورد نظ ،جمع آوري .6

 .اي صادره از سوي وزیر محترم کشوره ا و دستورالعمله تهیه و تنظیم و ابالغ کلیه بخشنامه .7

 .مچنین مکاتبات اختصاصی وزیرکشور و نگهداري سوابق آنه انجام مکاتبات حوزه وزارت و .8

داخلی و خارجی وزیـر  اي مقامات و میهمانان ه اي الزم در زمینه تشریفات و پذیرائیه ماهنگیه انجام .9
 .محترم کشور با واحدهاي ذیربط

اي هـ  تنظیم صورتجلسات و ابالغ تصمیمات اتخاذ شده به مراجع و واحدهاي ذیربط و انجام پیگیـري  .10
 .الزم

اي واصـله بعنـوان مقـام وزارت و تلخـیص و     هـ  گزارشـات و بـولتن   ،تهیه و تنظـیم خالصـه مکاتبـات    .11
 .یر محترم کشوربندي بعدي آنها جهت استحضار وز طبقه

تهیه و تنظیم پرونده گردان مکاتبات عادي و جاري روزانه وزارتخانـه جهـت مالحظـه وزیـر محتـرم       .12
 .کشور و معاونین ایشان

اي وزارت کشـور و تهیـه و تـدوین    هـ  هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه عادي معاونـت  .13
 .اي مربوطهه دستورالعمل
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شـود و   ایی کـه بـه بایگـانی راکـد تحویـل مـی      هـ  مدارك و پرونده ،اسناد ،بررسی و ارزشیابی سوابق .14
ــه مراجــع ذیصــالح و   ،بنــدي آنهــا از لحــاظ اســناد قابــل امحاء  طبقــه قابــل نگهــداري و قابــل ارســال ب

 . اي مربوطهه برداري از آنها و اخذ مجوزهاي الزم براساس دستورالعمل فهرست

صـورت   ها و تهیه و تنظیم اسناد مربـوط  بـ  ه تورالعملنگهداري اسناد و مدارك براساس ضوابط و دس .15
 .منظم جهت ارائه آنها به مقامات و مسئولین وزارتخانه

 .اي ها در زمینه وظایف امور دبیرخانه هاي الزم به استانداري یانجام راهنمای .16
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 مرکزحراست-2-1
 حفاظت پرسنلی -

عوامل بیگانه و ضدانقالب داخلی و خارجی به مسـئولین  موقع از نفوذ و توطئه احتمالی  دادن آگاهی به .1
 .مربوط

به روزرسانی اخبار و اطالعات پرسنلی کادر مرکزي و واحدهاي وابسته و تابعـه و حفاظـت از آنهـا در     .2
 .ها و خطرات ایجادي توسط عوامل مخرب قبال توطئه

دسـتگاه بـه بـاالترین مقـام      ارائه خدمات اطالعاتی درزمینه عوامـل ایجـاد نارضـایتی مـردم و کارکنـان      .3
 .دستگاه

 .صیانت از کارکنان دستگاه و تشکیل بایگانی حفاظتی کارکنان .4

هـا   آوري اطالعات محیط، مراکز تابعه و اقشار مرتبط و ارزیابی و تجزیه و تحلیل اخبار و گزارش جمع .5
 .ربط و وزارت اطالعات براي ارائه به باالترین مقام دستگاه ذي

 .دستگاه براساس ضوابط وزارت اطالعات تعیین مشاغل حساس .6

بررسی و تعیین صالحیت نامزدهاي تصدي مشاغل حساس با کسب نظـر از وزارت اطالعـات و اعـالم     .7
 .نتیجه آن به باالترین مقام دستگاه

بررسی، تعیین و اعالم صالحیت حفاظتی در مورد کلیه داوطلبین اشتغال و انتقال و مأموریت به کادر  .8
 .ها شور و واحدهاي تابعه درمرکز و شهرستانمرکزي وزارت ک

هاي اعزامـی بـه خـارج از کشـور و      نظر راجع به صالحیت کارکنان، پیمانکاران و هیات بررسی و اعالم .9
هـاي خـارجی وارده بـه کشـور بـا همـاهنگی وزارت        انجام امور حفاظتی آنان و همچنین افراد و هیـات 

 .اطالعات

شور، سازمانها، ادارات تابعه و کارشناسـان اعزامـی بـه خـارج از     همراهی و مشایعات مقامات وزارت ک .10
هـاي سـایر    هاي الزم درحیطه اختیارات و ایجـاد تسـهیالت الزم جهـت فعالیـت     کشور و اعمال نظارت

 .هاي اطالعاتی مربوط وفق ضوابط ارگان

در کشـف و  شناسایی عوامل فساد اداري، مالی و اقتصادي در دستگاه و همکاري بـا وزارت اطالعـات    .11
 .هاي مستند و مربوط به باالترین مقام دستگاه و مراجع ذیصالح مقابله با آنها و ارائه گزارش



 

٩ 
 

منظور پیشگیري از نقض مقررات حراستی درحوزه مأموریت و رسیدگی بـه مـوارد    اتخاذ تدابیر الزم به .12
مناسب جهـت کـاهش   نقض شده و تهیه گزارشات الزم جهت ارائه به مقامات ذیربط و انجام اقدامات 

 .خسارات و خطرات احتمالی ناشی از آن

 .هاي مربوط به باالترین مقام دستگاه ها و تهدیدات و ارائه گزارش شناسایی آسیب .13

 .پیگیري و اجراي بخشنامه ها و دستورالعملهاي حفاظتی مربوط .١٤

 
 

 

 )IT(حفاظت فناوري اطالعات  -

هـاي   فضاي تولید و تبادل اطالعات با توجه بـه سیاسـت  هاي حفاظت و امنیت  تهیه، تنظیم و ابالغ طرح .1
شوراي عـالی   14/4/1385مورخ  1075هاي وزارت اطالعات و مصوبه  سند راهبردي افتا و دستورالعمل

 .امنیت ملی

 .هاي دستگاه متبوع افزاري، نرم افزاري، شبکه و داده هاي سخت نظارت بر نحوه حفاظت از سیستم .2

 .دردستگاه متبوع ITهاي  اي اجراکننده طرحه نظارت بر افراد و شرکت .3

کننـد براسـاس ضـوابط     که با دستگاه همکاري می ITهاي حوزه کاري  تعیین صالحیت افراد و شرکت .4
 .وزارت اطالعات و از طریق واحد حفاظت کارکنان

 .دستگاه) ISMS(عضویت در کمیته امنیت اطالعات  .5

 .حفاظتی مربوطهاي  ها و دستورالعمل پیگیري و اجراي بخشنامه  .6

 بندي شده حفاظت اسناد طبقه -

هاي حفاظت از اخبار، اطالعات، اسناد و مـدارك و نظـارت بـر اجـراي آنهـا و قـوانین و        طراحی طرح .1
 .مقررات مربوط در دستگاه

ریزي و تأمین موجبات الزم در زمینـه امـور حفـاظتی اسـناد طبقـه بنـدي شـده و تنظـیم و ارائـه           برنامه .2
 . گزارشات مربوط به نحوه گردش مکاتبات و اسناد و مدارك طبقه بندي شده در وزارت کشور

 منظور تمرکـز  بندي شده در حراست به ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه مکاتبات، اسناد و اطالعات طبقه .3
 .بندي شده حفاظتی در دستگاه کلیه اقدامات مربوط به حفاظت اسناد و اطالعات اداري طبقه
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هـا و ادارات   هاي محرمانه دوائر داخلی وزارت کشور و سازمان نظارت و بازبینی کلیه مکاتبات و پاسخ .4
و تهیـه   هاي غیرمترقبه حفاظتی از اسناد و مـدارك موجـود در واحـدهاي مـذکور     تابعه و انجام بازرسی

 .گزارشات نوبه اي الزم از بعد حراستی جهت استحضار مقام عالی وزارت

بررسی و صدور کارت شناسائی و تردد جهت پرسنل حوزه مرکزي وزارت کشـور و مقامـات سیاسـی     .5
 .همچنین افرادي که بنحوي موقتاً در محیط تردد می نمایند ها و ها و بخشداري ها، فرمانداري استانداري

بندي اسناد دستگاه و امحاء آنها  براساس ضوابط اعالمی سازمان حراست  ر در مورد تقلیل طبقهنظ اعالم .6
 .کل کشور

تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندي شده، تردد به اماکن حفاظت شده، احراز  .7
 .مشاغل و طبقه بندي آنها

 .بندي شده دستگاه محاء اسناد طبقهنظارت و کنترل بر فرآیند تولید، گردش، بایگانی و ا .8

هـاي تلکـس، فـاکس و     تهیه و کشـف رمـز، دریافـت، ثبـت و صـدور، نگهـداري و ارسـال کلیـه پیـام          .9
 .هاي رمزي و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع تلفنگرام

 .هاي حفاظتی مربوط ها و دستورالعمل پیگیري و اجراي بخشنامه .10

 

 فیزیکیحفاظت 

انجام  اقدامات تأمینی و تدافعی الزم جهت جلوگیري از دسترسی عوامل غیرمجاز به منابع، تأسیسات  .11
هاي وابسته واحدهاي تابعـه در   اسناد و مدارك، ادوات، تجهیزات و مخابرات وزارت کشور و سازمان

 .ها مرکز و شهرستان

وال، تاسیسـات، جلسـات و مراسـم    هاي حفاظت فیزیکـی در مـورد امـاکن، امـ     طراحی و تدوین طرح .12
 .هاي فوق و قوانین و مقررات مربوط دستگاه و نظارت بر اجراي طرح

 .بندي شده، اشیاء و اموال خاص هاي حفاظت فیزیکی در مورد اماکن و تاسیسات طبقه اجراي طرح .13

 .بررسی متقاضیان دریافت سالح در حوزه مرکزي و نظارت بر کیفیت استفاده از آن .14

نجام کلیه امور مربوط به درخواست و اخذ سالح از مراجع ذیربط و صـدور کـارت حمـل    بررسی و ا .15
 . سالح جهت کارکنان حوزه مأموریت وفق مقررات و ضوابط مربوط
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 .اقدامات الزم و مرتبط با پدافند غیرعامل .16

 .تهیه و بکارگیري وسایل حفاظتی الکترونیکی به منظور افزایش ضریب حفاظتی اماکن و تاسیسات .17

 .پیگیري براي تعیین رده حفاظتی اماکن و تاسیسات دستگاه از شوراي امنیت کشور برابر ضوابط .18

هاي حفاظتی مناسـب   هاي تفکیکی در خصوص تأسیسات طبقه بندي شده و تهیه طرح تشکیل پرونده .19
 . با موقعیت فیزیکی و ساختمانی وزارت کشور و سازمانها و ادارات تابعه

ت انجام امور اداري محرمانه پس از پایان وقت اداري و اوقـات تعطیـل   برقراري کشیک حفاظتی جه .20
 .در حوزه مرکزي واعمال مقررات مذکور در سازمانها وابسته و واحدهاي تابعه

هاي نسبی و آسیب پذیري تأسیسات، تعیین  تعیین عوامل مؤثر در اقدامات حفاظتی از حیث حساسیت .21
کند و برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر مناسب جهـت مقابلـه    می انواع خطراتی که تأسیسات محیط را تهدید

 .با حوادث طبیعی و غیرطبیعی 
 .هاي حفاظتی مربوط ها و دستورالعمل پیگیري و اجراي بخشنامه .22

 حوزه طرح و برنامه، آموزش و هماهنگی توابع -

 .مدت، میان مدت و بلندمدت حراست هاي کوتاه تهیه و تدوین برنامه .1

 ).کیفی و کمی(ها  گزارشات اجراي برنامهتهیه و تدوین  .2

ها و ادارات تحت پوشـش و ارائـه پیشـنهادات اصـالحی بـه       انجام بازرسیهاي نوبه اي در کلیه سازمان .3
 .ها واحدهاي مربوط در جهت رفع نقائص و بهبود روش

منظــور آمــوزش حراســتی عمــومی در ســطح محــیط و آمــوزش تخصصــی  انجــام اقــدامات الزم بــه .4
هـاي   است در مرکـز و واحـدهاي تابعـه ووابسـته و نظـارت بـر کیفیـت، اجـراي برنامـه         کارکنان حر

هشدارهاي حراستی الزم بـه متصـدیان    آموزشی مربوطه، توجیه حراستی کارکنان و مسئولین و ارائه
 .مشاغل حساس

هـاي علمـی وفنـی درزمینـه      منظور انجام پژوهش و اطالع از پیشـرفت  فراهم آوردن موجبات الزم به .5
اظت از اسناد ومـدارك، مخـابرات، پرسـنل، تأسیسـات و تجهیـزات و اقـدام بـه تهیـه و تجهیـز          حف

 .حراست وزارت کشور و دوائر تابعه به روشهاي جدید
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هــاي وابســته و  همــاهنگی، نظــارت، کنتــرل و هــدایت واحــدهاي حراســت در ســازمان  ســازماندهی، .6
هـاي   جهـت اجـراي وظـایف و مسـئولیت    ) هـا  ها، بخشداري ها، فرمانداري استانداري(واحدهاي تابعه 

محوله و اظهارنظر نسبت به جذب و بکارگیري پرسنل و مسـئولین حراسـت در واحـدهاي مـذکور و     
 .اي هاي نوبه اعمال بازرسی

هـاي آموزشـی بـا توجـه بـه نیـاز هریـک از         منظـور برگـزاري دوره   هـاي الزم بـه   اقدامات و هماهنگی .7
 .ست، متصدیان مشاغل حساس و کارکنان جدیدالورودهاي تخصصی براي کارکنان حرا حوزه

 .سازي امکانات و تاسیسات حراست بهینه .8

 .ها اقدامات الزم به منظور اجراي همایش .9

 .ایجاد و تقویت سیستم خدمات رفاهی کارکنان حراست .10

 .تهیه گزارش عملکرد و جمعبندي و ارزیابی آنها .11
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 المللمرکز اطالع رسانی و امور بین -3-1

منظور آماده نمودن اذهان  طرق مقتضی به برقراري ارتباط متقابل میان مردم و مسئولین وزارتخانه به .1
 .ها ها و برنامه همکاري و مشارکت مردم در اجراي طرح عمومی و جلب

ها و اقدامات وزارتخانه به منظور  بندي اطالعات و اخبار مربوط به فعالیت آوري، تولید و طبقه جمع .2
 .ها اده مدیران متبوع و اطالع رسانی به مردم و رسانهاستف

هاي قانونی وزارتخانه  هاي گروهی مرتبط با وظایف و مأموریت بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه .3
 .و پاسخگوئی به آنها در صورت لزوم 

راي تلویزیونی ب-منظور برگزاري مصاحبه مطبوعاتی و رادیو هماهنگی و انجام اقدامات الزم به .4
 .هماهنگی قبلی مسئولین وزارتخانه با

هماهنگی  هاي تخصصی و ادواري وزارتخانه با ها، جلسات ونشست همایش ها، برگزاري گردهمایی .5
 .ها واحدهاي ذیربط و تهیه فیلم، عکس و خبر از آن، جهت انعکاس در رسانه

ها و مراسم  جلسات، کمیسیونها،  همراهی وزیر محترم کشور و معاونین محترم در بازدیدها، مسافرت .6
 .هاي جمعی منظور انعکاس در رسانه مختلف حسب نظر ایشان و تهیه عکس و خبر به

هماهنگی  ها و منظور تعیین سیاست رسانی دولت به شرکت در جلسات و ارتباط مستمر با شوراي اطالع .7
 .اسالمی ایرانهاي اطالع رسانی و تبلیغاتی دولت جمهوري  ها و خط مشی در اجراي سیاست

هاي وابسته به وزارتخانه  ها و سازمان ها، استانداري ها، سازمان عمومی وزارتخانه ارتباط با روابط .8
 ...هاي تخصصی و اطالعات واخبار درراستاي وظایف محوله ازطریق نشست، منظور تبادل تجربیات به

هاي  چارچوب سیاستانجام امورانتشاراتی و نظارت برحسن اجراي آن درسطح وزارتخانه در  .9
 .شده تعیین

 .ایجاد و نگهداري آرشیو اطالعات، نوار، فیلم و نشریات .10

همکاري ادارات و  هاي مختلف با هاي کتاب، پوستر، عکس و اسالید به مناسبت ی نمایشگاهیبرپا .11
 .مراکز ذیربط

 .نمنظور استفاده کارکنان در راستاي  ارتقاي سطح آگاهی آنا اداره وتجهیز کتابخانه به .12
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هاي گوناگون فرهنگی،اجتماعی،مذهبی ازجمله  ریزي و اجراي مراسم به مناسبت برنامه .13
هماهنگی  همکاري و با... هفتۀ دولت، روز کارمند، دهۀ مبارکه فجر انقالب اسالمی و  گرامیداشت

 .و واحدهاي ذیربط توسعه مدیریت و منابع انسانیمعاونت 

 .یز آن انجام امور سمعی و بصري وزارتخانه وتجه .14

 .هماهنگی وهم زمان سازي عملیات اطالع رسانی اداره پایگاه اطالع رسانی به منظور ایجاد   .15

 .انجام امور مربوط به دبیرخانه شوراي اطالع رسانی وزارتخانه و پیگیري و اجراي مصوبات این شورا .16

 .هاي ادواري و ویژه و ارسال آن براي مدیران وزارتخانه تهیه بولتن و خبرنامه .17

بررسی و سنجش افکار عمومی در چارچوب وظایف وزارتخانه و ارائه نتایج حاصله به مسئولین  .18
 .هاي الزم ها و برنامه هاي اجرائی مطلوب در تدوین طرح ذیربط به منظور اتخاذ روش

ارزیابی و تجزیه وتحلیل روابط و مناسبات برون مـرزي وزارت کشـور و پیگیـري اجـراي توافقـات و       .19
همـاهنگی   هاي مشـترك اسـتانی بـا سـایر کشـورها بـا       قراردادهاي منعقده،به ویژه کمیسیونمندرجات 

 .واحدهاي ذي ربط

هـاي تابعـه وزارت کشـوربه منظـور اسـتفاده از       واحدترجمه وتنظیم اسناد منتشره بین المللی مورد نیاز  .20
هـاي   ی و دولـت هـا و نهادهـاي بـین المللـ     تجربیات و تـوان کارشناسـی و دانـش بـین المللـی سـازمان      

 .برخوردار

همکـاري درتهیـه متـون     هـا و  همـاهنگی انجـام سـفرهاي خـارجی مقامـات وزارت کشـور، اسـتانداري        .21
 .قراردادها و توافقات دو جانبه، چندجانبه و بین المللی

همـاهنگی   المللـی بـا   هـاي قـانونی مـرتبط بـا موضـوعات روابـط و مناسـبات بـین         شرکت در کمیسـیون  .22
 .ربط واحدهاي ذي

همـاهنگی واحـدهاي    کت در مجامع بین المللی درچارچوب وظایف واختیارات وزارت کشـور بـا  شر .23
 .تخصصی ذي ربط

ها، کارشناسان خارجی، خبرنگاران خـارجی بـا مقامـات     هاي مربوط به مالقات دیپلمات ارزیابی برنامه .24
 .استانی و پیگیري توافقات فیمابین

المللـی ایـران باسـایر کشـورهادرحوزة      ارائه پیشنهاد درزمینه ایجادوگسترش مناسبات منطقه اي و بـین   .25
 .وظایف و اختیارات وزارت کشوربه وزارت امور خارجه
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هاي  سازمان... هاي فنی، اجرائی، مالی و مندي از پتانسیل منظور بهره تدوین راهبردهاي مطلوب به  .26
 .بط با وظایف واختیارات وزارت کشورو انعکاس به مراجع ذي ربطمنطقه اي و بین المللی؛ مرت

المللی مرتبط در حوزه وظایف واختیارات  اي و بین منطقه  هاي پیگیري و اجراي مصوبات اجالس .27
 .وزارت کشورتوسط واحدهاي ذي ربط

هـاي   هاي ادواري سازمان ملل متحـد و کنوانسـیون   ریزي درمورد چگونگی تهیه وتنظیم گزارش برنامه .28
هــاي  بـین المللـی مـرتبط بــا وظـایف وزارت کشـور و سـازمانهاي وابســته، از طریـق شـرکت در دوره        

 . آموزشی
 هـاي منطقـه اي      هـاي الزم بـراي افـزایش تعامـل وزارت کشـور بـا سـایر دول و سـازمان         بررسی زمینـه  .29

 .هاي ذي ربط و بین المللی و ارائه پیشنهاد به دستگاه 

هـاي آموزشـی جهـت آشـنایی کارکنـان بـا مقـررات و اسـناد          سـمینارها و کارگـاه  پیشنهاد برگـزاري   .30
 .المللی مرتبط با وزارت کشور، به واحد ذي ربط بین

ها و  هماهنگی، نظارت و ارزیابی سفرهاي خارجی مقامات و پرسنل ستادي  وزارت کشور، استانداري  .31
 .وابستههاي  سازمان

هاي دو جانبـه و چندجانبـه    نامه فت اجراي قراردادها و موافقتپیگیري، نظارت و ارزشیابی میزان پیشر .32
 .هاي ذي ربط هماهنگی دستگاه ها با وزارت کشور با سایر کشور

همـاهنگی    هـا بـا همتایـان خـارجی آنهـا بـا       بررسی و نظارت بریادداشت تفاهم خواهرخواندگی استان .33
 .ربط واحدهاي ذي

هـا در چـارچوب وظـایف     هاي برون مرزي استان مکاريه ارزیابی و نظارت بر اجراي یادداشت تفاهم .34
 .واختیارات وزارت کشور 

 .هماهنگی امور تشریفات میهمانان خارجی وزارت کشور   انجام .35

 .انجام سایر امور محوله .36

 ها و لوایح و بررسی طرح دفتر امور مجلس-4-1

مـذاکرات مربـوط بـه    هاي پیش از دسـتور نماینـدگان و ضـبط     استماع برنامه مجلس، تذکرات و نطق .1
وزارت کشور وبررسی کارشناسی مو ضوعات و ارجاع آنها به مقام عالی وزارت ومعـاونین وپیگیـري   

 .جهت دریافت پاسخ وارسال آن براي نمایندگان
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هـا و لـوایح و    هاي مجلس شوراي اسـالمی و طـرح   فتگی و کمیسیونه دریافت مستمر دستور جلسات .2
ها و لوایح از مجلس شوراي اسالمی و تکثیر و ارسال آنهـا بـراي    ها راجع به طرح گزارشات کمیسیون
 .واحدهاي ذیربط

 مربوطـه ارجاع سؤاالت رسمی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی از وزیر محترم کشور به واحـدهاي   .3
ماهنگی واحد مربوط و ارائـه آن  ه تهیه پاسخ و تنظیم گزارشات و مستندات الزم با منظور بهو پیگیري 
 .عالی وزارت وبرگزاري جلسات کارشناسی در این رابطه به مقام

ویـژه   ههـاي مجلـس شـوراي اسـالمی بـ      هـاي نماینـدگان و مکاتبـات کمیسـیون     دریافت و ارجاع نامه .4
کمیسیون اصل نـودوهمچنین تـذکرات واصـله ازهیـات رئیسـه مجلـس بـه واحـدهاي زیرمجموعـه و          

 .هاوهیات رئیسه ایندگان و کمیسیونپیگیري مستمر تا حصول نتیجه و ارسال پاسخ براي نم
ها و اقدامات الزم جهت حل و  بررسی موارد تحقیق و تفحص و استیضاح وزیر کشور و انجام رایزنی .5

 .فصل موضوع و تهیه گزارشات و اطالعات و مستندات الزم
ــه  شــرکت در جلســات کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خــارجی و عمــران ودیگرکمیســیون   .6 هــا ب

 .منظورپاسخگویی حضوري به سواالت نمایندگان
هماهنگی،نظارت و برگزاري جلسات مشترك بین نمایندگان و معاونین و احیاناً مدیران واسـتانداران   .7

 .هاي انتخابیه در جهت رسیدگی به مشکالت حوزه
اهم ها و سمینارهاي مختلف بین مجلس و وزارت کشور به منظور تبادل نظر و تف برگزاري گردهمائی .8

 .گیري درباره مسائل مهم کشور وفی مابین و تصمیم
ربـط بـه منظـور     ها و لوایح و ارائه آنها به معـاونین و مـدیران کـل ذي    مطالعه و بررسی گزارش طرح .9

هـاي مجلـس شـوراي     نگام حضـور در کمیسـیون  ه کسب آمادگی قبلی و تهیه اطالعات و مستندات به
 .هنگام بررسی الیحه بودجه ویژه هاسالمی ب

ها و لوایح و ارائـه   هاي مجلس شوراي اسالمی و نحوه بررسی طرح تهیه گزارش از جلسات کمیسیون .10
 .آنها به مقامات مربوطه

هماهنگی و نظارت به منظور شـرکت بـه موقـع و مؤثرمعـاونین و مـدیران و کارشناسـان در جلسـات         .11
 .الیحه بودجهویژه درزمان رسیدگی به  هها ب ها و لوایح در کمیسیون بررسی طرح

بصـورت مسـتمر و ارائـه    ... تهیه گزارش، اطالعات و آمار مربوط به مکاتبات، تذکرات و سـواالت و  .12
 .آن به مسئولین مافوق
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آوري و نگهـداري اطالعـات، اقـدامات، اسـناد و مـدارك،       ایجاد بخش طرح وبرنامه بـه منظورجمـع   .13
ر و مشروح مذاکرات مجلس شـوراي  هاي نمایندگان مرتبط باوزارت کشو کتب و مقاالت و سخنرانی

 .اسالمی
 .انجام سایر امور محوله .14
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 بازرسی و امورحقوقی ،مرکز مدیریت عملکرد-5-1

 :وظایف ارزیابی عملکرد

مدیران و ،سـازمان  مشـتمل بـر سـه سـطح،    ( وزارتخانـه سـطح    نظام جامع مـدیریت عملکـرد در   استقرار.1
ا و هــ نامــه خــدمات کشــوري و اجــراي آیــین براســاس فصــل یــازدهم قــانون مــدیریت) کارمنــدان
 .اي مربوطه دستورالعمل

و ي وابسته اه سازمان،هاي عملیاتی ساالنه دستگاه مکاري در تهیه و تدوین برنامه راهبردي و برنامهه .2
 .واحدهاي استانی از طریق اعمال مدیریت واحد

مدیران و کارمندان ،سطح سازمانگیري و نظارت بر اجراي نظام ارزیابی عملکرد در  ماهنگی، پیه .3
 .وابسته به واحدهاي استانی ياه با در نظرگرفتن سازمان

هاي اختصاصی و معیارهاي ارزیابی عملکرد  منظور تهیه و تدوین شاخص ریزي الزم به برنامه.4
 .ها وابسته و واحدهاي استانی در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان سازمان ،وزارتخانه

اي عمومی و اختصاصی و ه آوري گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص و جمعمدیریت .5
اعالم میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وري به صورت دوره اي و منظم به باالترین مقام دستگاه و 

 .ذیربط عسایر مراج

ــی .6 ــدات و پـ ــام تمهیـ ــري انجـ ــط     گیـ ــابی عملکردتوسـ ــایج ارزیـ ــتفاده از نتـ ــراي اسـ ــاي الزم بـ هـ
موانـع و   ،وابسته و واحدهاي استانی به نحوي کـه ضـمن رفـع نقـاط ضـعف      ايه سازمان،وزارتخانه

 .زمینه ارتقاي بهره وري و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود،مشکالت موجود

یت در راستاي سامانه جامع نظام مدیر وزارتخانهمکانیزه نمودن فراینداجراي نظام مدیریت عملکرد.7
امکان : عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نحوي که اوالً

: ثانیاً ،اي وابسته و واحدهاي استانی فراهم شوده م زمان ستاد دستگاه با سازمانه ارتباط و نظارت
انسانی رئیس م زمان سامانه مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ه امکان ارتباط و نظارت

 .جمهور با ستاد دستگاه فراهم گردد

اي انجام شده و اعمال نتایج ه تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها،مدیران و کارمندان بر اساس بازرسی.8
 .حاصله در ارزیابی عملکرد آنها

 .تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبیرخانه کمیته.9
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اي ادواري و موردي درارتباط با موضوعات ارزیابی عملکرد، پاسخگویی و ه گزارش تهیه. 10
و بازرسی براي اطالع باالترین مقام اجرایی دستگاه و سایر )ارتباطات مردمی(رسیدگی به شکایات 

 .مراجع ذیربط

قوانین و اي واصله از مراجع نظارتی با توجه به ه ا، اسناد و مدارك و پروندهه بررسی شکواییه.11
 .مقررات و اعالم گزارش

 وظایف بازرسی 

اي بازرسی مستمر، دوره اي و یا موردي از واحدهاي ستادي و اسـتانی  ه تهیه و تنظیم و اجراي برنامه.1
ــازمان ــزان     دســتگاه، س ــراي ســنجش می ــته و واحــدهاي اســتانی ب ــاي وابس  "مطابقــت عملکــرد"ه

 .اي مورد ارزیابی دستگاهه ضوابط و شاخص ،اه دستورالعملا، ه برنامه،کنندگان با اهداف قداما

بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و ستجش میزان رضایت مردم از واحدهاي مختلـف و نحـوه   .2
 .برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع

تشکیل سازمان  قانون 12برقراري ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفاي وظیفه مندرج در ماده .3
احـدهاي  وشوراي اسـالمی و   سقانون اساسی در مجل 90و  88کشور، کمیسیون اصول  بازرسی کل

 .اي جمعی و مطبوعاته ا و رسانهه نظر سنجی دستگاه

اي الزم بـه  هـ  اي آشکار وپنهان و ارائه گـزارش ه کشف سوء جریان و مفاسد اداري از طریق بازرسی.4
 .و سایر مراجع ذیربط باالترین مقام اجرایی دستگاه

اي سنجش میزان سالمت اداري دستگاه و اندازه گیري سالیانه آن و ارایه بـه  ه تهیه و تدوین شاخص.5
 .مراجع ذیربط

 وظایف پاسخگوئی به شکایات 

وابسـته و واحـدهاي اسـتانی براسـاس      يها ، سازمانوزارتخانهاستقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح .1
 .انون مدیریت خدمات کشوري و نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایاتفصل سوم و پنجم ق

اي وابسـته و  هـ  ، سـازمان وزارتخانـه در سطح ) سامد(استقرارسامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت .2
اي دسـتگاه متبـوع و   ه واحدهاي استانی و شهرستانی و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر اتوماسیون

 .نروزآمد نمودن آ
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پیش بینی تمهیدات الزم جهت برقراري ارتبـاط و تعامـل دو سـویه بـین مـردم و دسـتگاه و دریافـت        .3
گزارش و تقـــدیر و تشـــکر در ،طرح،ایده،پیشـــنهاد،شکایت،درخواست: مـــوارد مردمـــی از قبیـــل

اي چهره به چهره مردم با مقامات عالی دستگاه و یا مراجعه حضـوري و غیـر حضـوري در    ه مالقات
مد و ایجاد امکان دسترسی به اطالعات خدمات ارائه شده به متقاضیان براي مرکزارتباطـات  بستر سا

 .مردمی ریاست جمهوري و سامد

بندي شکایات در مقاطع سه ماهـه و تجزیـه و تحلیـل علـل بـروز شـکایات و ارائـه گـزارش بـه           جمع.4
 .باالترین مقام اجرایی دستگاه و سایرمراجع ذیربط

 وظایف امور حقوقی

هاي الزم در ارتباط با وظایف و ارائـه   ها و اساسنامه نامه ها و آیین نامه تهیه پیش نویس لوایح و تصویب .1
 مکاري واحدهاي مرتبط ه به مراجع ذي ربط براي سیر مراحل تقنینی با

هاي پیشنهادي  ها و اساسنامه نامه ها و آیین نامه بررسی و اظهارنظر نسبت به پیش نویس لوایح و تصویب .2
مچنـین اعـالم نظـر نسـبت بـه مـوارد       ه اي وابسته به وزارت متبوع وه تابعه و سازمان ،واحدهاي ستادي

یـأت دولـت ومراجـع ذیـربط     ه ها و سازمانهاي مختلف که از طریـق دفتـر   پیشنهادي از سوي وزارتخانه
ن گردد و نیز اظهار نظر نسبت بـه طرحهـاي ارائـه شـده توسـط نماینـدگا       جهت نظر خواهی واصل می

 .مجلس شوراي اسالمی وگزارشات  کمیسیونها

هـا و   هـا، و اساسـنامه   ها، آیـین نامـه   نامه آوري و تهیه وتدوین مجموعه  قوانین ومقررات، تصویب جمع .3
 .هاي وابسته واحدهاي تابعه و سازمان ،هاي  مورد عمل وزارتخانه بخشنامه

مکــاري ســایر ه اصــالحات الزم بــابـازنگري قــوانین و مقــررات مربــوط بــه وزارت کشـور و پیشــنهاد    .4
 .واحدهاي ذیربط

راهنمـائی   منظـور  بـه هـاي الزم   هـا و بخشـنامه   تهیه و تنظـیم و ابـالغ قـوانین و مقـررات و دسـتورالعمل      .5
 .ا و سازمانهاي وابسته نسبت به اموري که جنبه حقوقی دارده استانداري ،واحدهاي ستاد

هـاي   اي پیشـنهادي واحـدها وسـازمان   هـ  ا واساسـنامه هـ  ا وتصویبنامهه آیین نامه ،پیگیري تصویب لوایح .6
 .تابعه
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هبه وصـلح امـالك و اظهـارنظر دربـاره مـتن      ،تهیه وتنظیم قراردادهاي مرتبط باخرید وفروش وتملک .7
 . قراردادهاي وزارتخانه با اشخاص حقیقی و حقوقی

وزارتخانـه  و   بررسی و اظهارنظر حقوقی نسبت به دعاوي اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بـا   .8
 هاي وابسته و انجام اقدامات الزم ن   سازما

طرح و تعقیب دعاوي استخدامی و حقوقی و کیفري له و علیه وزارتخانه و واحدهاي تابعه و وابسته و  .9
 . دفاع از آنها در مراجع ذیصالح

معاونین و سـایر  تهیه و تنظیم گزارشات حقوقی مورد نیاز وزیر کشور و واحدهاي مختلف وزارتخانه،  .10
مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی دربارة کلیه مسائل حقوقی و قضـائی وزارت کشـور و واحـدهاي    

 .مچنین سازمانهاي وابستهه تابعه و
هـاي وابسـته و ارائـه طـرق      اظهارنظر نسبت به استعالمات و مسائل حقوقی واحدهاي ستادي و سـازمان  .11

 .قانونی در صورت لزوم
هاي مربوط به اتهامات و تخلفات کارکنان وزارتخانه و واحـدهاي تابعـه در    ه پروندهاظهارنظر نسبت ب .12

 .صورت ارجاع
ا وشـرکتهاي کشـور ونظـایر آنهـا     هـ  نهاد،سـازمانها ،اه برقراري ارتباط مستمر  حقوقی با سایر وزارتخانه .13

 .ماهنگی امور حقوقیه جهت
و طـرح دعـاوي  مالکیـت  وتصـرف ومتفـرع      انجام امور ثبتی و مستندسازي اموال منقول و غیر منقول  .14

 .برآنها وتملک اراضی واماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود براي وزارت کشور وواحدهاي تابعه
 .گردد انجام سایر امور که از سوي مقامات مافوق ارجاع می .15
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 اي رسیدگی به تخلفات اداريه یاته ماهنگیه دفتر-6-1
اي رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان ه عملکردهیات نظارت بر نحوةایجاد تمهیداتالزم به منظور  .1

 . وزارت کشور

هاي تحقیق و مسئولین  ا، گروهه یاته ایجاد کارگروههاي آموزشی براي ارتقاءسطحآگاهی اعضاء .2
 .تحقیقات و آموزش ،مکاري مرکز مطالعاته اي باه یاته دبیرخانه

ا به منظور ه یاته هاي تحقیق ومسئولین دبیرخانه ا،گروهه یاته بررسی صالحیت اعضاء پیشنهادي .3
 .یات عالی نظارته ارائه گزارش به مقام عالی وزارت و

 .ا رسیدگی به تخلفات اداريه یاته ماهنگی در صدور آراءه ایجاد وحدت رویه و .4

وزارت وهیات عالی  یابه منظور ارائه گزارش به مقام عاله انجام بازرسی و ارزیابی عملکردهیات .5
 .ارتنظ

اي الزم در مورد آراء صادره در وزارتخانه و واحدهاي تابعه و تجزیه و تحلیل آنان ه انجام بررسی .6
 .جهت استحضار مقام عالی وزارت 

 .ا به مقام عالی وزارته یاته انجام ارزیابی در جهت ارائه پیشنهاد ایجاد یا تعطیلی .7

 .ماهنگی با دیوان عدالت اداريه ارتباط و ایجاد .8

 .ا به مراجع ذي ربطه اهکارهاو پیشنهادات واصله ازهیاتارائه ر .9
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 یات مرکزي گزینشه دبیرخانه-7-1
یـات  ه هـاي الزم بـه   ارائه گزینش منظور بهپیگیري شکایات و گزارشات واصله در رابطه با امر گزینش  .1

 .مرکزي گزینش درمرحله دوم تجدید نظر
و تکمیلی از ضوابط مورد لزوم از طریق تحقیق در اي تشریحی ه تهیه و تدوین جزوات و دستورالعمل .2

 .متون اسالمی و مراجعه به مراجع ذیصالح وارسال آن به واحدهاي مربوطه

اي تبلیغاتی وارشادي و آموزشی براي مجریان امـر گـزینش و داوطلبـین ورود بـه     ه تهیه و تنظیم برنامه .3
 .خدمت 

اسـتفاده در آزمـون ورود بـه خـدمت      منظور بهالت تهیه و تنظیم سئواالت امتحانی و ایجاد آرشیو سئوا .4
اعتقـادي و   ،متقاضیان استخدام دروزارت کشور و واحـدهاي تابعـه جهـت تعیـین صـالحیت اخالقـی      

 .سیاسی آنها

سته گزینش نسبت بـه رعایـت ضـوابط و معیارهـاي تعیـین      ه نظارت بر کلیه اقدامات انجام شده توسط .5
 .زي گزینش یات مرکه شده وارائه گزارشات الزم به

 .اي جاري و مقطعی گزینش و تنظیم جدول زمانبندي شده ه تدوین برنامه .6

مکـاري در  ه مچنـین ه انجام اقدامات اجرایی درارتباط با رسیدگی به شکایات مربوط به امر گزینش و .7
 .پیگیري شکایات و گزارشات واصله در مورد اعضاء گزینش و نحوه عملکرد آنها

اي گـزینش و انعکـاس آن   هـ  سـته ه تفکیک، ادغام و انحـالل  ،رابطه با ایجاد انجام اقدامات اجرایی در .8
 .یات عالی گزینشه ايه یات مرکزي گزینش طبق دستورالعمله به

یات عالی گزینش و صدور احکام انتصاب پس از ه اي گزینش بهه ستهه معرفی اعضاء،انتخاب،بررسی .9
 .طی مراحل قانونی

 .ها و مراجع ذیربط مرتبط با امر گزینش ماهنگی الزم با دستگاهه ارتباط و .10

یـات عـالی گـزینش    ه اي صادره توسـط ه تصمیمات متخذه و بخشنامه ،پیگیري واجراي کلیه مصوبات .11
 .یات مرکزي گزینشه و

 .نظارت وارزشیابی عملکرد ،بازرسی ،ماهنگیه اي گزینش تابعه با ایجاده ستهه هدایت و راهبري .12

یـات مرکـزي   ه اي تابعه و پیشنهاد بهه یئت وهستهه صیلی وبودجهبررسی نمودارتشکیالتی،تشکیالت تف .13
 .گزینش

سیاسـی و   ،انجام اقدامات اجرائی درخصوص نظارت برنحوه بررسی و رسیدگی به صالحیت عقیدتی .14
 .اخالقی متقاضیان ورود به خدمت در وزارت کشور و واحدهاي تابعه

 یئت مرکزي گزینشه ....کات و تدار ،روابط عمومی ،اداري ،انجام کلیه امور پشتیبانی. 
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 فناوري اطالعات و آمار ،مرکز توسعه دولت الکترونیک-8-1

به روز رســانی،ارائه خــدمات مشــورتی، نظــارت و ،پیــاده ســازي، توســعه ،طراحی،شــناخت ،بررســی .1
 ،شـفافیت  ،افـزایش دقـت و سـرعت    ،پشتیانی نرم افزاري واحدها به منظور ایجـاد راهکارهـاي عملـی   

 .اي نرم افزاريه هاي سیستم ا و افزایش قابلیته زینهه کاهش

تهیه سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز رایانه اي،نگهداري و پشتیبانی : ارایه خدمات نرم افزاري شامل .2
 .بروزسانی وتوسعه تجهیزات ،فنی

شــامل تهیــه ) WANو   LANاینترنــت و اینترانــت ازقبیــل (اي کــامپیوتري هــ مــدیریت امــور شــبکه .3
توسـعه و بروزرسـانی تجهیـزات و حفـظ امنیـت شـبکه،        ،یزات مـورد نیاز،مدیریت،پشـتیبانی فنـی   تجه
 .اي اطالعاتی و نرم افزارهاه ا، سامانهه داده

هـاي الزم   روزرسانی مرکـز داده اصـلی و پشـتیبان آن و پـیش بینـی      هپشتیبانی و ب،طراحی، پیاده سازي .4
 .براي حوادث غیر مترقبه

جلسات و سـمینارها در سـتاد    ،اه فرهنگ فناوري اطالعات، برگزاري نشستتوسعه آموزش و ترویج  .5
 .اي آموزشیه و استانها و شرکت در سمینارهاي علمی و کارگاه

ها درراستاي رسیدن  و استانداري وابستههاي  سازمان تمامیپیگیري و کنترل فعالیت  ،نظارت ،راهبري .6
مـه جانبـه و فراگیـر فنـاوري     ه ري و توسـعه به اهـداف دولـت الکترونیکـی در جهـت افـزایش بهـره و      

 .اطالعات

ــایی .7 ــه ،شناس ــه    طبق ــل و ارائ ــه و تحلی ــازي،مکانیزه نمودن،پردازش،تجزی ــان س بندي،ساماندهی،یکس
 .هاي آماري و ایجاد پایگاه دادهاي مناسب هاي آماري و نظارت و ارزیابی بر طرح نتیجه

هـاي موجـود    وطه و تشکیل جلسات و بررسی طـرح هاي مرب ارتباط با سازمان ،GISداده   ایجاد پایگاه .8
بـرداري از ایـن    در راسـتاي مـدیریت و بهـره    GISهـاي اطالعـاتی   در راستاي تولید و استفاده از سیستم

 .ها سیستم
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 مرکز مطالعات راهبردي و آموزش-9-1
 .مطالعه، تحقیق، بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کشور .1
 .هاي استراتژي امنیت کشور و مدیریت بحران تحقیق در خصوص تهیه طرح مطالعه و .2

 .هاي تقسیمات کشوري و اوضاع جغرافیایی طبیعی و انسانی کشور مطالعه و تحقیق در خصوص طرح .3

هاي مربوط به آموزش مورد نیاز قشرهاي مختلف مردم در راستاي ارتقاء  انجام مطالعات و بررسی .4
 .ی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادي آحاد جامعهسطح دانش اجتماعی، سیاس

هاي  هاي مطالعات اقتصادي، امور شهري، حمل و نقل در زمینه توانمندي تهیه، تدوین و پشتیبانی طرح .5
 . ها مناطق از طریق استانداري

 .هاي وظیفه اي وزارت متبوع تعیین و تشخیص نیازهاي مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه .6

هاي تحقیقات اجتماعی، سیاسی و امنیتی سایر کشورهاي جهان و تبادل افکار و  طرحبررسی و مطالعه  .7
 .مبادالت علمی و تحقیقاتی در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی با سایر کشورها

هاي مطالعاتی پژوهشی و ارائه آن به مقامات ذیربط در کشور و وزارت  تجزیه و تحلیل نظرات و طرح .8
 .کشور جهت تصمیم گیري

 .همایش علمی برگزاري .9

هاي امنیتی،  تهیه و انتشار ماهنامه تخصصی وزارت کشور با عنوان سیاست داخلی مشتمل بر ویژه نامه  .10
 .هاي مورد نیاز سیاسی و اجتماعی و تهیه و انتشار سایر مجالت و جزوات علمی، تخصصی و بولتن

در وزارت کشور و باال بردن  فراهم ساختن موجبات تأمین و تربیت و تجهیز نیروي انسانی شاغل .11
 .هاي کارشناسان و مدیران سطح تخصصی، مهارت، کارآیی و توانایی

ها و مراکز و مؤسسات  هاي آموزشی موردنیاز یا عقد قرارداد اجراي آن با دانشگاه اجراي دوره  .12
 .آموزش عالی کشور

و مؤسسات آموزش عالی و برقراري ارتباط و تبادل افکار و مبادالت علمی با دانشگاهها و مراکز   .13
 .ها سایر وزارتخانه

 .ریزي جهت استقرار نظام مدیریت دانش برنامه .14
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 مرکز امور اجتماعی و فرهنگی-10-1
جانبه، متوازن و پایدار  همه هاي توسعه  سازي تحقق توسعه اجتماعی به عنوان یکی از زیرساخت زمینه .1

هاي  نهاد و تشکل هاي مردم اجتماعی اعم از سازمانها و نهادهاي غیردولتی  از طریق تقویت سازمان
 .خیرخواهانه

بررسی رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی اقشار جامعه به منظور فراهم نمودن تغییرات رفتاري خاص  .2
 .گرایانه به عام گرایی فرهنگی و اجتماعی از طریق مجامع مربوطه

منظور افزایش  م به مراجع مسئول بهبررسی مسائل اجتماعی و ارائه پیشنهادات و راهکارهاي الز .3
 .ضریب سالمت روانی و اجتماعی آحاد و اقشار جامعه

 .هاي مربوطه هاي اجتماعی از طریق مجامع و کمیسیون هاي کنترل انحرافات و ناهنجاري راه بررسی .4
امکانات بررسی آداب و رسوم اجتماعی ایالت، عشایر، اقوام ایرانی و مرزنشینان و تالش براي ایجاد  .5

 .هاي مسئول همکاري سایر دستگاه رفاهی با
هاي واحدهاي تابعه و استانی و نظارت بر حسن اجراي وظایف آنان و  هماهنگی بین فعالیت ایجاد  .6

 .تعیین خط مشی و تصمیم گیري در مورد وظایف محوله
 .هاي مرتبط با حوزه اجتماعی هماهنگی الزم با سایر دستگاه ایجاد .7
هاي اجرایی در این  حفظ و صیانت از حقوق شهروندي و تعامل با سایر دستگاههاي  بررسی راه .8

 .خصوص

 .هاي مردم نهاد امورسازمان-

هاي مشارکت مردم در حوزه موضوعات اجتماعی  بررسی و مطالعات الزم به منظور شناخت زمینه .1
 .و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت افزایش آن

همکاري  هاي اجتماعی نظام جمهوري اسالمی ایران با یاستبررسی عوامل موثر درجهت اجراي س .2
 .هاي مردم نهاد سازمان

هاي مردم نهاد و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه و  منظور توانمندسازي سازمان ریزي به برنامه .3
 .هاي قانونی آنها فراهم آوردن زمینه فعالیت

با قوانین و مقررات از طریق واحدهاي صف و هاي مردم نهاد مطابق  نظارت مستمر بر فعالیت سازمان .4
 .هاي مردم نهاد همکاري سازمان ستاد با 

 .دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان جهت صدور پروانه تاسیس .5
 .هاي مردم نهاد ساده سازي و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت براي سازمان .6
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مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات هاي  ارائه نظرات کارشناسی درخصوص تنظیم اساسنامه .7
 .هاي مردم نهاد حقوقی، متناسب با نوع سازمان

همکاري   هیات موسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با  هویت بررسی  .8
 .هاي ذیربط سازمان

اعالم آن به  هاي مردم نهاد و بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان .9
 .ها مراجع ذیربط از طریق استانداري

نهاد از طریق بسترسازي  هاي مردم بررسی و مطالعه راهکارهاي تشویق و ارتقاء کیفی سازمان .10
 .اي تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه هدایت منابع مختلف یارانه اجتماعی و 

هاي  گیري از تجارب سازمان منظور ارتقاء و بهره ها و جزوات آموزشی به بررسی و تدوین برنامه .11
 .ها موفق و انتقال آن به سایرسازمان

ها و اقشار مختلف  منظوراطالع رسانی و افزایش ارتباط با سازمان اندازي سایت اینترنتی به ایجاد و راه .12
 .جامعه

هاي  افزایش مشارکتها در راستاي اهداف توسعه و  ها و فرمانداري همکاري با استانداري هماهنگی و .13
 .ها هاي مردم نهاد در سطح استان اجتماعی در قالب تشکیل سازمان

 امور اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندي -

هاي اجتماعی به منشور مدیریت و ساماندهی مسائل  هاي پیشگیري و کاهش آسیب بررسی راه .1
 .اجتماعی کشور

شوراي انقالب فرهنگی و شوراي فرهنگ عمومی درخصوص ارائه  ات مربوطاجراي مصوب .2
 .هاي مربوطه کارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و سایر دستورالعمل راه

 .هاي ذیربط همکاري سازمان هاي اجتماعی در جامعه با ها و آسیب بررسی و پژوهش در زمینه پدیده .3
ینه برقراري امنیت اجتماعی و احقاق حقوق ها، راهبردها و اقدامات انجام شده درزم بررسی سیاست .4

 .گیر در راستاي ارتقاء موارد ذکرشده شهروندي و پیشنهاد برنامه به مراجع تصمیم
ها و آفات اجتماعی  هاي مسائل اجتماعی و عوامل ایجاد ناهنجاري بررسی، شناسایی و تعیین اولویت .5

همکاري  ا و ارتقاء سالمت جامعه باه کارهاي مناسب در جهت کنترل آسیب به منظور و ارائه راه
 .هاي ذیربط دستگاه

هاي اجتماعی در راستاي  ها به منظور باالبردن سطح آگاهی و مهارت ها و سازمان همکاري با دستگاه .6
هاي فرهنگی پیشگیري و  هاي اجتماعی از جمله اجراي طرح حفظ جامعه از انحرافات و ناهنجاري
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هاي مربوط به درمان معتادان و بازگشت  مواد روانگردان و نیز طرحمقابله با اعتیاد به موادمخدر و 
 .آنان به اجتماع

هاي اجتماعی از طریق مجامع و  مطالعه، پیگیري و اقدام الزم در زمینه مبارزه با مفاسد و ناهنجاري .7
 .هاي مربوطه کمیسیون

لی اسالمی، انضباط همبستگی م  هاي عمومی در جهت ارتقاء وفاق و هاي اجراي سیاست بررسی راه .8
اجتماعی و ترویج قانون گرایی توسعه اجتماعی، رضایت مندي عمومی، اعتمادملی و مشارکت 

 .اجتماعی داوطلبانه
هاي دینی در رفتارهاي اجتماعی و اخالقی جامعه و ارائه طرح  هاي گسترش ترویج آموزه بررسی راه .9

 .هاي ذیربط ها و سازمان و برنامه با کمک دستگاه
هاي مرتبط با بهداشت و سالمت  هاي اجرایی به منظور بررسی برنامه همکاري با دستگاه ت ومشارک .10

روانی و اجتماعی آحاد و اقشار جامعه، بهداشت عمومی، امنیت غذایی، نشاط اجتماعی و تقویت 
 .هاي زندگی مهارت

مطالعه هاي فرهنگی، اجتماعی جوامع شهري، روستایی و عشایري و  بررسی خصوصیات و ویژگی .11
ها و حل مشکالت اجتماعی آنان  هاي الزم به منظور رفع نیازمندي در امور آنان و ارائه طرح

 .هاي مربوطه هماهنگی دستگاه با
ها و مراجع ذیربط در حوزه جوانان در  اقدام درجهت ارتقاء سطح تعامل وهمکاري موثر با دستگاه .12

 ...اوقات فراغت، بزهکاري جوانان و  ها، اشتغال و کارآفرینی، زمینه موضوعات خرده فرهنگ
هاي ذیربط و پردازش و  همکاري دستگاه دستیابی به آمار و اطالعات مرتبط با حوزه اجتماعی با .13

هاي الزم براي مسئولین ذیربط و ایجاد اطلس اجتماعی در  تجزیه و تحلیل آن به منظور ارائه گزارش
 .هاي اجتماعی پایگاه داده

ر جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی با دستیابی به آخرین دستاوردهاي علمی و انجام اقدامات الزم د .14
همکاري مراکز علمی، دانشگاهی کشور و تجارب  تخصصی در زمینه توسعه انسانی و توسعه پایدار، با

 .سایر کشورها
هماهنگی و مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی کشور و صیانت از حقوق شهروندان و   ریزي، برنامه .15

هاي مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه و محبت  حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوهحفظ 
 .آمیز بین عموم مردم در راستاي انجام وظایف قانونی
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هاي عمومی در زمینه آشنایی با حقوق شهروندان و بررسی  رسانی و کمک به افزایش آگاهی اطالع .16
همچنین پیگیري حقوق  قایسه آن با سایر کشورها وو تطبیق وضعیت حقوق شهروندان در ایران و م

 .ها و نهادهاي ذیربط شهروندان ایرانی خارج از کشور با مشارکت سازمان
اقدام در جهت تهیه دستور جلسات شوراي اجتماعی کشور و برگزاري مستمر و منظم جلسات آن و  .17

ظارت بر عملکرد همچنین ن هیات دولت و پیگیري روند اجراي مصوبات و ارائه گزارش به
 .هاي تخصصی زیر مجموعه شورا کارگروه

هاي  ها و پیشنهادهاي ارائه شده از دفاتر صف  کارگروه بررسی و اظهارنظر و نظارت پیرامون طرح .18
ها در حوزه اجتماعی به دبیرخانه شورا به منظور ارائه به شوراي  همچنین سایر دستگاه تخصصی و 

 .اجتماعی کشور
هاي جمعی و مراجع مربوطه در حوزه اطالع رسانی پیرامون امور  با رسانه ارتقاء سطح تعامل .19

هماهنگی واحد   هاي شوراي اجتماعی کشور با اجتماعی حقوق شهروندي و مصوبات و فعالیت
 .ذیربط

اي در خصوص مسائل اجتماعی و صیانت از  هاي خبري نوبه ارائه اخبار و گزارشات اجتماعی و بولتن .20
 .اعی و حقوق شهروندان به منظور ارائه به مراجع تصمیم ساز در حوزه اجتماعیحریم امنیت اجتم

ها و  ها، دستورالعمل ها، تصویب نامه بررسی و اظهار نظردر خصوص پیش نویس قوانین، آئین نامه .21
 .ها و وزارت متبوع ها و سازمان مصوبات در زمینه موضوعات اجتماعی واصله از دستگاه

تعیین و تخصیص اعتبارات شوراي اجتماعی کشور و بررسی و ارزشیابی نتایج انجام امور الزم جهت  .22
ها و نهادهاي ذیربط در حوزه  هاي عضو و سایر سازمان یافته به دستگاه حاصل از اعتبارات تخصیص

 .مسائل کالن اجتماعی
در  انجام امور الزم جهت تعیین و تخصیص اعتبارات مرکز و تهیه گزارش از اقدامات انجام شده .23

 .هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته به مراجع مورد نظر خصوص
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 انتظامی و معاونت امنیتی -2
هاي نیروي انتظامی محوله از سوي فرماندهی معظم کل قوا، شوراي امنیـت   نظارت براجراي ماموریت .1

صـالح   کشور، موارد مندرج در قانون تشکیل نیروي انتظامی وسایر وظایف محوله از سوي مراجع ذي
حفـظ امنیـت واسـتقرار نظـم وآرامـش وپیشـگیري ومقابلـه بـا جریانـات           منظـور  بـه به نیـروي انتظـامی   

 .وپیشامدهاي مخل امنیت کشور
 کارهاي کارشناسی مناسـب وهمکـاري در   ا وراهه ها، قوانین ومقررات، دستورالعمل تهیه وبررسی طرح .2

 .رائه آن به مراجع ذیربطا امنیت ملی و ي امنیتی کشور درچهارچوب استراتژيتهیه وتنظیم استراتژ

دایت وپشتیبانی ستاد نیـروي انتظـامی درابعـاد سـازماندهی، آمـوزش،      ه فراهم آوردن موجبات کنترل، .3
 .هاي نیروي انتظامی حسن اجراي ماموریت منظور بهبودجه، تجهیزات ونیروي انسانی 

 .سیاستگذاري در  زمینۀ ایجاد ونظارت بر نظم عمومی در جامعه .4

عنـوان جانشـین    هاعمال اختیارات پرسنلی تفویض شده به وزیر کشور ب منظور بههاي الزم  انجام بررسی .5
 .فرماندهی کل قوا ونیز اختیارات قانونی وزیر کشور دراین زمینه درنیروي انتظامی

هـا   هـاي سـرتیپی داخـل وبـه بـاال وفرمانـدهی اسـتان        بررسی واعالم نظر درخصوص انتصابات درمحل .6
ها و  ا، یگانه ها، دانشکده هاي ویژه، روساي ادارات و دفاتر مرکزي  و فرماندهان و قرارگاه تانوشهرس

 .واحدهاي مرزي نیروي انتظامی به وزیر کشور

مکاري الزم با دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی ه انجام امورمحوله  به دبیرخانه شوراي امنیت کشور و .7
 .هاي اطالعاتی کشور و دستگاه

ی کـه وظـایف   یهـا  ا، مجامع وکمیسـیون ه یئته انعکاس نظرات وزارت کشور به نمایندگی درشوراها، .8
نحوي در ارتباط با  امور امنیتـی و انتظـامی اعـم از سیاسـتگزاري، برنامـه       هویا دستورکار اجالس آنها ب

 .ریزي وسازماندهی قرارداشته باشد

وسیاستگزاري درامـر تنظـیم بودجـه و برقـراري نظـام      ها  اي نمودن فعالیت آوردن موجبات برنامه فراهم .9
اي تابعـه درجهـت تحقـق اهـداف و     هـ  مطلوب درامر سـازماندهی و تشـکیالت نیـروي انتظـامی و رده    

 .هاي وزارت کشور ماموریت



 

٣١ 
 

هـاي عمرانـی واصـله از نیـروي      سیاستگذاري درامورامنیت وعمران مرزها و بررسی کارشناسـی طـرح   .10
 .هاي مصوب طرحانتظامی ونظارت براجراي 

) از قبیـل اینترپـول  (هاي خارج کشور نیروي انتظـامی وحـوزه ماموریـت     انجام امورمربوط به ماموریت .11
 .ماهنگی واحدهاي ذي ربطه وتحلیل بررسی گزارش سفرها وانعکاس نتایج حاصله با

نـدهی  سیاسی وحفاظت اطالعات نیروي انتظامی وستاد فرما،همکاري وتبادل نظربا سازمانهاي عقیدتی .12
 .کل قوا درامور مربوط به نیروي انتظامی وسایر امورمحوله

 .قانون ناجا درمورد پرسنل نیروي انتظامی 105انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده  .13

هاي واحدهاي تابعـه معاونـت ونیـز واحـدهاي مـذکور بـا نیـروي انتظـامی          ماهنگی بین فعالیته ایجاد .14
 .ین خط مشی وتصمیم گیري درحدود وظایفونظارت بر حسن اجراي وظایف آنها وتعی

ها، مراکز وموسسات وابسته به وزارت کشور براي پیشبرد اهداف  همکاري وهماهنگی با سایر معاونت .15
 .انتظامی و هاي امنیتی مشترك اعمال نظر درماموریت
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 دفتر امور امنیتی-1-2
دربرنامـه سـالیانه نیـروي انتظـامی وارائـه      هاي امنیتی وانتظامی مندرج  مطالعه وبررسی کارشناسی طرح .1

 .ها نتایج حاصله به معاونت امنیتی وانتظامی ونظارت براجراي طرح
اي هـ  اي بحرانی وهمچنین تهیه دستورالعمله اي امنیت داخلی و وضعیته بررسی وتهیه طرح درزمینه .2

 .انتظامی موردنیاز درمقاطع و ایام خاص ونظارت براجراي آن و امنیتی

اي نیروي انتظـامی درخصـوص مبـارزه بـا منکـرات مـواد ناریـه، اسـترداد         ه براجراي ماموریتنظارت  .3
 . پالك محرمانه وراهنمائی ورانندگی ،مجرمین

مکاري درتهیه وتنظیم اسـتراتژي امنیـت کشـور درچهـا رچـوب اسـتراتژي       ه مطالعه وتحقیق به منظور .4
 .انتظامیو امنیت ملی وارائه نتایج حاصله  به معاونت امنیتی 

هـا وشـوراي تـامین اسـتان جهـت       ها وارتباط مستمر بااسـتانداري  بررسی مسائل امنیتی وانتظامی استان .5
هـاي   کسب گزارشات نوبه اي وهدایت آنها درچهارچوب مصوبات شـوراي امنیـت کشـور وسیاسـت    

 .حاصله ا ونظارت بر اجراي آن وارزیابی شیوة عملکرد ونتایجه عام امنیتی وپیگیري ابالغ خط مشی

ها درارتباط با مسایل امنیتی وحفاظتی وهمچنـین   هاي استانداري پیگیري واقدام الزم درموردنیازمندي .6
 .وائیه پشتیبانی

ئه نتـایج  ها، اماکن وتاسیسات کشور وارا مطالعه وبررسی کارشناسی درامر تعیین رده امنیتی شخصیت .7
 .اي امنیت کشور وپیگیري ونظارت براجراي آنارائه به شوربراي  انتظامی  حاصله به معاونت امنیتی و

ا وپیگیـري مصـوبات وبایگـانی    هـ  فراهم آوردن موجبات تشکیل جلسات امنیت کشور وتنظیم ابالغیه .8
 .مکاتبات آن شورا بارعایت اصول حفاظتی

هـاي بازرسـی    یـات ه نحو مقتضی منجمله اعزام هبررسی ورسیدگی به گزارشات واصله در امور امنیتی ب .9
 .نتایج وپیشنهادات به معاونت جهت اقدام الزم وارائه

بازیابی ،مندي بهرهبراي بندي، تجزیه وتحلیل اخبار وگزارشات واصله وتنظیم آرشیو  آوري، طبقه جمع .10
 .)مرکز واستانها(وتغذیه اطالعاتی مسئولین کشور

ترسـیم وضـعیت    منظـور  بـه آوري آمار جرائم ومعضالت سیاسی وامنیتی کشور از مبـادي ذیـربط    جمع .11
 .موجود وپیش بینی تحوالت آتی وبرنامه ریزي درجهت پیشگیري ومقابله
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انعکاس سریع گزارشات واصله ازاستانداریها وسایر مراجع ذیربط درهنگام وقوع حوادث ناگهـانی بـه    .12
 .هاي الزم معاونت وانجام پیگیري

هـاي امنیتـی وارائـه نتـایج      اي بودجه اي مربوط بـه طـرح  ه بررسی واعالم نظر درخصوص اعتبار ردیف .13
 .انتظامی و حاصله به معاونت امنیتی

 .پیگیري وانجام اقدامات الزم درخصوص برقراري وحفظ امنیت دراجراي انتخابات سراسري .14

 .ارائه نظریه تخصصی به معاونت درخصوص انتصاب مسئولین امنیتی .15

 ،مـاهنگی ه ،سـازماندهی  ،ریـزي  برنامـه  ،طبقـه بنـدي   ،آوري جمـع  ،تولید ،مدیریت امور مربوط به تهیه .16
ایجـاد امکـان اتخـاذ     منظـور  بـه بصورت مستمر درسطوح مختلف  ،پردازش اطالعات مرتبط با وظایف

اي مناسب درسطوح مختلف مدیریت وتامین اطالعـات موردنیـاز مقامـات مسـئول از اوضـاع      ه تصمیم
 .داخلی کشور

دیریت به مقامات ومـدیران حـوزه سـتاد    هماهنگی واقدام الزم جهت تامین وارائه خدمات اطالعات م .17
 .ها که کد دریافت اطالعات را دارا می باشند مرکزي واستانداري

یکپارچگی وهمزمان سـازي عملیـات سیسـتم اطـالع رسـانی چنـد سـطحی مبتنـی بـر          ،ماهنگیه ایجاد .18
 .نیازهاي روز وزارت کشور

ا ونقطـه نظـرات رسـمی    ه رویدادها، تحلیلگیري وقایع و  اي حاوي روند شکل اي نوبهه انتشار خبرنامه .19
 .وزارت کشور وارسال آنها براي مقامات مسئول

هاي رسـمی وزارت کشـور دربـارة     تبیین مواضع ودیدگاه منظور بهآوردن شرایط وامکانات الزم  فراهم .20
 .مسائل وموضوعات امنیت داخلی از طریق سخنگوي وزارت متبوع
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 دفتر امور انتظامی-2-2
هـاي   ایجاد خط مشی،نحوة تصمیم سازي و مکانیزم،نحوة سیاستگذاري منظور به وارائه راهکاربررسی  .1

 .متناسب با شرایط و موقعیت کشور گیري در حوزه نظم عمومی تصمیم

گیـري نظـم بـه تفکیـک منـاطق و در       انـدازه تخصصـی  هـاي   تهیه شـاخص هاي الزم به منظور بررسی  .2
 .مراجع ذي صالح اي زمانی معین به منظور تصویبه دوره

مسائل انتظـامی و تهیـه نمـودار     در خصوصهاي نظم عمومی  شناسایی حوزهو  بررسی وآسیب شناسی .3
 .مندي از نظرات خبرگان براي ساماندهی نظم و بهرهنظم عمومی درکشور

 .هاي توسعه آموزش نظم درسطح کشور راه تجزیه و تحلیل و بررسی و مطالعه درخصوص .4

و همچنـین   هاي اجرایی اي دریافتی از تخلفات مربوط به امور نظم در دستگاهه گزارشو تحلیل بررسی .5
 .گزارشات مربوط به بی نظمی در سطح کشور

بـه منظـور    ،گـردد  اموري که به نـوعی بـه نظـم عمـومی در کشـور بـر مـی        تمامیرصد و الویت بندي  .6
 .انعکاس به مراجع ذي ربط

هایی که به نوعی منجر به ایجـاد  نظـم عمـومی     طرحاي مردم نهاد در اجراي ه جلب مشارکت سازمان .7
 .در کشور می شوند

 .اي ذي مدخل درنظم کشور به مراجع ذي ربطه بررسی و ارائه پیشنهاداصالح نقش سازمان .8

آمـایش سـرزمینی درموضـوعات     مبحـث  بروزرسـانی موثر به منظور ارائه اطالعات مطالعه و بررسی و  .9
 .انتظامی

 .اعی بر نظم عمومی کشور و انعکاس آن به مراجع ذي ربطآثار تغییرات اجتم بررسی .10

پویاسـازي واحـدهاي ذي ربـط در اجـراي تکـالیف       منظـور توانمندسـازي و   وهماهنگیبـه  برنامه ریزي .11
 .مربوط به  نظم عمومی

ترسیم وضعیت موجود وپیشنهاد  منظور بهتجزیه وتحلیل آمار موجود جرائم ومعضالت انتظامی کشور  .12
 .براي  تحوالت آتی

 .تهیه طرح جغرافیایی جرم و فراهم آوردن زمینه به روز رسانی آن .13

هاي کشوري و الگوهاي نـوین انتظـامی    ارائه پیشنهاد جهت ساماندهی امور گاردهاي حفاظتی دستگاه .14
 .در چرخه مبارزه با جرم

 .عمومی در نیروي انتظامی اي مربوط به وظیفهه نظارت بر اجراي فعالیت .15
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 ،تجهیـزات  ،تسلیحات ،تاسیسات ،بازیابی وتجزیه وتحلیل آمار و اطالعات مربوط به ابنیه ،آوري جمع .16
 .خودرو وپرسنل نیروي انتظامی و ارائه به مراجع ذي صالح

نیـروي انتظـامی دربخـش    ...)سـاالنه و (اي هـ  ا و برنامـه ه بررسی واظهارنظرکارشناسی درخصوص طرح .17
 .امیانتظ

ونگهبـان محلـه    10+اي خدمات انتظامی کشور از قبیل پلـیس  ه بررسی واعالم نظر وساماندهی سیستم .18
 ....و

 .توسعه نظم درکشور منظور بها ه نظارت بر نحوة ارتباط نیروي انتظامی با استانداري .19

ر و نظارت بر فعالیت نیروي انتظامی در راستاي ضوابط ومقررات مصرحه در حوزه وظایف وزیرکشـو  .20
 .وزارت متبوع

ا و لـوایح نیـروي انتظـامی    هـ  اقدام وپیگیري درجهت تهیه وتدوین پیش نـویس طـرح   ،بررسی ،مطالعه .21
 .وارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب ونظارت بر حسن اجراي آنها

کل دردستورالعمل روابـط کـاري درچـارچوب سـتاد تخصصـی جانشـین         انجام وظایف مصرحه اداره .22
 .دف اعمال اختیارات مفوضهه ر ناجا بافرماندهی کل قوا د

اسـتانداري  (مکاري وروابط مسئولین سیاسی وزارت کشور ه نظارت برحسن اجراي دستورالعمل نحوه .23
 .اي انتظامیه با فرماندهان ومسئوالن رده) بخشداري –فرمانداري  –

هـا و   تشـکیالت وبهبـود روش   ،تامین شرایط الزم به منظور برقراري نظم مطلـوب در امـر سـازماندهی    .24
 .ا در نیروي انتظامی درجهت حسن انجام وظایف محولهه تعیین وظایف ومسئولیت

بررسی و اعالم نظر درتهیه وتدوین بودجه نیروي انتظـامی واقـدام الزم جهـت تصـویب و نظـارت بـر        .25
 .زینه ايه عملکرد

هـاي   ی براسـاس نیازمنـدي  نیروي انتظام) تخصصی –عمومی ( اعالم نظر درخصوص تدارك وتجهیز  .26
اي الزم بـا وزارت دفـاع و پشـتیبانی    هـ  مـاهنگی ه لجستیکی ناجا وتعیین نیازهاي ارزي و ریالی وایجـاد 

 .نیروهاي مسلح به منظور تامین نیازهاي تسلیحاتی وخریدهاي خارجی نیروي انتظامی

تنظـیم   ،ر بعـد انتظـامی  المللی ناجا ووزارت کشور د نظارت وهماهنگی در امور مربوط به مناسبات بین .27
) تخصصـی وغیرتخصصـی  (اي بین المللی ه سازمان ،مکاریهاي انتظامی با سایرکشورهاه روابط ونحوه

اقدام درجهت تصویب برگزاري یـا   ،اي خارجیه اي ذیربط وانجام مأموریته یئته تعیین نحوه تبادل
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 ،مسـابقات وزرشـی   ،هـا  نمایشـگا  ،عملیـات صـلح بـانی    ،اي بـین المللـی وپلیسـی   هـ  شرکت درهمایش
 ...بورسیه و ،هاي بین المللی دانشگاه

ارتقـاي کیفـی    ،بکـارگیري  ،جـذب و گـزینش   ،مطالعه وبررسی به منظور سیاستگذاري درامـر تـامین   .28
ونگهداشت منابع انسانی نیـروي انتظـامی ونظـارت براجـراي آن ونیـز برقـراري نظـام مطلـوب جهـت          

 .باالبردن سطح کارآیی خدمات اداري و اجراي مقررات استخدامی

بررسی گزارشات وشکایات واصله مربوط به نیروي انتظـامی وانجـام بازرسـی واعـالم نظـر تخصصـی        .29
 .الزم

 .نظارت بر عوامل موثر بر وجودالزامات ایمنی بخش و ایجادکننده نظم در کشورشناسایی و ،بررسی .30

ا وسمینارهاي داخـل وخـارج از کشـور مـرتبط بـا وظـایف تخصصـی        ه کمیسیون ،شرکت در جلسات .31
 .اداره کل
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 دفتر اموراتباع ومهاجرین خارجی-3-2
 ،آوارگـان  ،اعـم از پناهنـدگان  رسیدگی و نظارت بر کلیه امـور مربـوط بـه اتبـاع و مهـاجرین خـارجی        .1

رانده شدگان واتباع خارجی سـایر کشـورها براسـاس قـوانین ومقـررات مربـوط و تصـمیمات         ،معاودان
 .ا و ستادهاي ذیربطه اتخاذ شده در شوراها و کمیته

تشکیل ستاد ساماندهی اتبـاع خـارجی غیـر قـانونی و ابـالغ مصـوبات و پیگیـري و نظـارت بـر اجـراي            .2
 .مصوبات

هـاي ذیـربط وابـالغ     تـرین مقـام دسـتگاه    ماهنگی اجرایی اتباع بیگانـه بـا حضـور عـالی    ه شوراي تشکیل .3
 .هاي ذي ربط مکاري دستگاهه مصوبات و پیگیري و نظارت بر اجراي مصوبات با

هاي ذیـربط؛ ابـالغ مصـوبات و نظـارت      تشکیل کارگروه دائمی اتباع بیگانه با حضور نمایندگان ارگان .4
 .برحسن اجراء

دگی و نظارت برامور اجرایی مربوط به به اتباع خارجی رسمی در سطح کشور با توجه به قـوانین و  رسی .5
 .مقررات مربوط واتخاذ تصمیمات مقتضی در موارد الزم

مهـاجرین و سـایراتباع    ،معـاودان  ،پناهنـدگان  ،بررسی قوانین و مقـررات جـاري در رابطـه بـا آوارگـان      .6
هــاي ذیــربط و ارائــه  مکــاري دســتگاهه مــاهنگی وه ور بــاخــارجی رســمی و غیرقــانونی درداخــل کشــ 

 .پیشنهادات اصالحی در این زمینه 

مهـاجرین و سـایر اتبـاع خـارجی      ،معـاودان  ،پناهنـدگان  ،المللی مربوط به آوارگـان  انجام کلیه امور بین .7
هـاي   دستگاهالمللی مربوط، باهمکاري  قانونی و غیر قانونی در کشور در چارچوب قوانین ومقررات بین

 .ذیربط 

المللی ذیربط و انجام اقدامات اجرایی الزم از طریق مراجـع   ها و مجامع بین ایجاد ارتباط الزم با سازمان .8
 .مربوط

المللـی بـه    هـاي بـین   هاي اهـداییاز سـوي سـازمان    و تهیه طرح توزیع کمک ،نگهداري،ترخیص ،جذب .9
 .پناهندگان

 و نظـارت بـر اجـراي   نـویس قراردادهـاي مربوطـ    پیش تهیهتخصیص و توزیع اعتبارات مصوب و ،جذب .10
 .ذیربط يها مکاري ارگانه هاي بین المللی با هاي تصویب شده از سوي سازمان طرح

هـاي بـین المللـی در زمینـه امـور       اي مربوط به سازمانه هاي توجیهی براي طرح دراجالس ارائه گزارش .11
 .پناهندگان، آوارگان و مهاجرین قانونی و غیر قانونی

آوارگـان و مهـاجرین واتبـاع خـارجی قـانونی و غیرقـانونی        ،تهیه و تنظیم آمار و مشخصات پناهندگان .12
 .آوري شده وثبت وقایع چهارگانه آنان و حفاظت و نگهداري از اطالعات جمع



 

٣٨ 
 

توزیـع و تهیـه دسـتورالعمل     ،تخصیص ،ریزي الزم جهت جذب تهیه درخواست بودجه مربوط و برنامه .13
 .وفق ضوابط و مقررات درسراسرکشورکردآن  زینهه نوع

و عملکرد پلیس مهاجرت و اتباع خارجی نیروي انتظامی جمهـوري   يابالغ تصمیمات و نظارت براجرا .14
 .اسالمی ایران در چارچوب قوانین موجود

هاي مربوط به ورود آوارگان و پناهندگان و اتباع خارجی غیرقانونی به کشـور   کنترل و مدیریت بحران .15
 .خروج ویا اخراج آنان،اسکان،انتقال،امور مربوط به پذیرشو پیگیري 

پیگیري امور مربوط به بازگشت پناهندگان و آوارگان به کشور متبوعشان یـا خـروج بـه مقصـد کشـور       .16
 .ثالث

واحـدهاي  مـاهنگی  ه هـاي اسـتمالك اتبـاع خـارجی برابرقـوانین و مقـررات بـا        رسیدگی به درخواست .17
 .ربط ذي

 .ي ثبت قانونی ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی برابر ضوابط مربوطهها رسیدگی به درخواست .18

هـاي خروجـی و مراکـز     ایسـتگاه  ،هاي مراقبتـی  اردوگاه ،اي مهمانشهرهاه رسیدگی و نظارت بر فعالیت .19
 .بازگشت

مطالعه و بررسی جهت ارائـه راهکـار بـه منظـور جلـوگیري از ورود غیـر مجاز،قاچـاق انسان،اشـتغال و          .20
 .هاي ذیربط ماهنگی دستگاهه غیرمجاز اتباع خارجی با اقامت

هـاي ذیـربط و برگـزاري مراسـم      مـاهنگی وحضـور نماینـدگان ارگـان    ه تشکیل جلسه امتحان تابعیت با .21
 .سوگند تابعیت

با حضور  12رسیدگی به شکایات اتباع خارجی رسمی درمورد اخراج و تشکیل جلسه کمیسیون ماده  .22
 .طهاي ذیرب نمایندگان ارگان

هاي غیردولتی خارجی درامور اتباع خـارجی و   رسیدگی به درخواست اجازه فعالیت احزاب و سازمان .23
 .سازمانهاي مردم نهادهمچنین امورکل سیاسی و  مکاري ادارهه صدور مجوز مربوطه با

 .هاي خارجی در کشور ونظارت بر آن پاسخ به استعالمات مربوط به ترددکارشناسان و دیپلمات .24

هاي مراقبتی اتباع خارجی به منظور نگهداري اتباع  گهداریاردوگاهنیزي و نظارت بر احداث و ر برنامه .25
 .خارجی داراي ورود و اقامت غیرقانونی و اخراج آنان ازکشور

  



 

٣٩ 
 

 دفتر امور مرزي-4-2
ماهنگی و نظارت ه ،اي سیاستگذاريه آوردن موجبات اجراي وظایف وزارت کشور در زمینه فراهم .1

 . در مرزهاي کشور
هاي عمومی دولت در تامین امنیت و عمران  هماهنگی بین استانداران مرزي براي تحقق سیاست .2

 .مرزها و مبارزه با قاچاق

 ،هاي دریایی پایگاه ،انسداد فیزیکی ،هاي مرزي نظرپیرامون ایجاد محورهاي ارتباطی، پاسگاه اعالم .3
 .اي مرزي و اماکن مرزي و نظارت بر اجراي آنهاه جانمایی میلهاي مرزي،خط مرزي، ه برجک

وایی و دریایی و حریم امنیتی ه ،بررسی و ارائه پیشنهاد تعیین مبادي ورودي و خروجی رسمی زمینی  .4
مکاري ه اي مرزي باه اي ایجاد بازارچهه صالح واعالم نظر درخصوص محل مرز به مراجع ذي
 .واحدهاي ذي ربط

ها و واحدهاي امنیتی،  هاي الزم وهماهنگی با سایرسازمان مشی و دستورالعمل خط ابالغ ،نظارت .5
 .انتظامی،اطالعاتی واجرایی مستقر در مرزها

اي ه سیستم:بررسی و نظارت بر اجراي استقرار تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در مرزها از قبیل .6
واپیماهاي بدون ه سیم خاردار ،احداث کانال ،اي مداربستهه رادار، دوربین ،الکترونیکی پیشرفته

 .سرنشین و شناورهاي سبک وسنگین

 .پیگیري و اجراي مصوبات شوراي مرزهاي کشور  .7

هاي مربوط به تامین امنیت در مناطق مرزي و اجراي  تعامل با نیروي انتظامی درزمینه ماموریت .8
 . ذر نامه و امور اتباعاي مرزي و مبارزه با قاچاق،گه ا،پروتکله معاهدات،موافقتنامه

ماده  2اعالم نظر در خصوص رسیدگی به پرونده تخلف اتباع ایرانی در خارج از کشور موضوع بند .9
 . قانون گذر نامه 16

اي تخصصیآن و انجام و ه ها وکمیته کمیسیون،همکاري با ستادهاي مبارزه با مواد مخدرو قاچاق کاال .10
 .پیگیري اجراي مصوبات مرتبط

اي اجرایی مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر در ه جهت اعمال سیاست ریزي برنامه .11
 .اي وزارت کشوره حوزه ماموریت

اي راهبردي وموثر در جهت تقویت امر مبارزه ه ها و برنامه ماهنگی به منظور اجراي طرحه ایجاد .12
 .باقاچاق  و انسداد مرزها



 

٤٠ 
 

هـاي   مکاريه اي توسعه ارتباطات و مناسباته اهم کردن زمینهاتخاذتدابیر و ارائه پیشنهاد به منظور فر .13
 .هاي ذي ربط ماهنگی با دستگاهه مسایه پس ازه مرزي و امنیتی با کشورهاي

المللی مربوط به مرزها، گذرنامه، مبارزه با قاچاق انسان و جرائم سازمان  بررسی اسناد و مقررات بین .14
 .پیگیري واجراي موارد مرتبطیافته به منظور ساماندهی امور مرز و 

پیگیري و نظارت بر اجراي مصوبات و  ،ابالغ مصوبات ،تشکیل کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان .15
 .اي بین المللی مرتبطه بررسی کنوانسیون

هاي دینی ومذهبی وفرق وسایر موضوعات موثر بر امنیت  اقلیت ،تجزیه وتحلیل تاثیر مسائل قومی .16
 .پیشگیري از بروز معضالت در مرز ياه ها و دستورالعمل تهیه طرح،پیشنهاداتمنظور ارائه  مرزها به

ماهنگی ه هاي مربوطه با هاي عمرانی مرزها وسایر طرح پشتیبانی و برآورد اعتبارات مربوط به طرح .17
 .زینۀ آن ه سایر واحدهاي ذي ربط و نظارت بر نحوة

ارت بر چاپ و صدور انواع گذرنامه و اسناد در ریزي و ارزیابی نحوة انجام امور گذرنامه و نظ برنامه .18
 .حکم گذرنامه

سیاستگذاري و تعیین اولویت پاکسازي میادین و مناطق آلوده به مین و مواد منفجره باقی مانده از  .19
هاي ذي  ماهنگی دستگاهه دوران جنگ تحمیلی وپیگیري حوادث و وقایع مربوط به انفجار  آن  با

 .ربط

 .ها زها در ستاد وزارت کشور و استانداريمر  GISایجاد سامانه  .20

اي ادواري از وقایع ه تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل حوادث و رویدادهاي مرزي به صورت گزارش .21
 .مرزي به منظور ارائه به مقامات ذي صالح

 .آوري اطالعات مرزي و نگهداري سوابق و اسناد و مدارك طبقه بندي شده مربوطه تهیه و جمع .22

 .اي مختلف ه برنامه اجرایی پدافند غیر عامل استان در حوزهتدوین  .23

سازي موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان وواحدهاي استانی دستگاه  سازي و نهادینه فرهنگ .24
 .اجرایی

 . اي تابعهه ا و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستانه شناسایی و طبقه بندي زیر ساخت .25

 ...) تهدیدات امنیتی و  ،تهدیدات خارجی(استان تهیه برآورد تهدیدات  .26

 . تهیه فهرست آسیب پذیري استان در برابر تهدید و طبقه بندي آنها .27

 . اولویت بندي مراکز حساس و مهم استان .28



 

٤١ 
 

 . اي حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین شدهه اي پدافند غیرعامل پروژهه بررسی و تأیید طرح .29

 . اي اجراییه افند غیرعامل استان و واحدهاي استانی دستگاهاي پده تهیه و تدوین طرح .30

 . اي پدافند غیرعامل مصوب استانیه و نظارت بر اجراي طرح ریزي برنامه،طرح ریزي .31

 . اي آنهاه ا و راهبردهاي کالن کمیته دائمی پدافند غیرعامل در استان و شهرستانه اجراي سیاست .32

 . اي استانه ل کشور در اجرا و نظارت بر طرحهماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیرعام .33

 . اي پدافند غیرعامل استانیه حفاظت و امنیت طرح .34

 .اي پدافند غیرعامل استان و ارائه براي تصویبه برآورد اعتبار مورد نیاز طرح .35

اي ه کارگروهنظارت بر عملکرداي ذیربط و ه پیگیري مصوبات کارویژه مرز و ابالغ به سازمان .36
 .تخصصی

 .اي تخصصیه اي اجرایی واصله از کارگروهه لوایح و دستورالعمل ،اه پیش نویس طرح تنظیم .37

 .اي ادواري از آخرین وضعیت مرزهاي کشوره تهیه گزارش .38

 .مذاکرات و صورت جلسات کارویژه مرز ،اطالعات ،اسناد ،اه ضبط و نگهداري گزارش .39

 .انجام سایر امور محوله از سوي مسئولین مافوق .40
  



 

٤٢ 
 

 یاسیمعاونت س-3

اي الزم در جهت حل مسائل و مشکالت سیاسی داخلـی و  ه مطالعه و تحقیق و ارائه خط مشی،بررسی .1
 .فراهم نمودن موجبات حاکمیت سیاسی دولت و تحکیم سیاست داخلی در سطح کشور

مه پرسی که به موجب قوانین و مقررات مربوط اجرا و یا نظـارت  ه برگزاري انتخابات عمومی و انجام .2
 .انجام آن به عهده وزارت کشور محول شده استبر حسن 

نظارت بر حسن اجراي قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوري و ایجاد نظام مطلوب در تقسیمات  .3
 .اي فعالیت واحدهاي دستگاههاي دولتی در سراسر کشوره ماهنگی بین حوزهه کشوري به منظور

رت بر حسن اجراي وظـایف آنهـا و تعیـین خـط     هاي واحدهاي تابعه و نظا ماهنگی بین فعالیته ایجاد .4
 .مشی و تصمیم گیري در مورد وظایف محوله آنان

 اي معاونت براي پیشبرد اهداف مشترك ه ماهنگی با سایر حوزهه همکاري و .5

 . صدور دستور اقدام در امور مختلف در حدود اختیارات تفویض شده .6

  



 

٤٣ 
 

 دفتر امور سیاسی-1-3
مطالعه و تحلیل مسائل و رویدادهاي سیاسی کشور و تطبیق آنهـا بـا سیاسـت دولـت و ارائـه       ،بررسی .1

 .اي الزم در این زمینه به مقامات و مسئولین ذیربطه پیشنهادات و طرح
مـاهنگی  ه تحلیل و پیگیري امور و مسائل سیاسی خارجی مرتبط با سیاست داخلی کشـور بـا   ،بررسی .2

 . هاي ذیربط انوزارت امور خارجه و سایر ارگ
اي هـ  فراهم آوردن موجبات اجراي وظایف وزارت کشور در زمینـه قـانون احـزاب و اعمـال نظـارت      .3

 .اه قانونی الزم در مورد تشکل
فـرق و   ،مـذهبی  ،اي دینـی هـ  فراهم نمودن موجبات اجراي وظایف وزارت کشور درخصوص اقلیـت  .4

 .اي مربوطهه اقوام ایرانی طبق قانون و آئین نامه
اي سیاسـی رسـمی   هـ  ا و انجمـن ه جمعیت ،و شناخت ماهیت عملکرد و مسائل سیاسی احزاببررسی  .5

 . اي الزمه اي غیر رسمی و عناصر ذي نفوذ سیاسی و ارائه تحلیله وگروه
اي سیاسـی و  هـ  ا درخصوص نحوة تعامل وزارت کشور با احزاب و گـروه ه بررسی و تعیین خط مشی .6

بی عملکرد آنها در چارچوب قـانون ومقـررات و اساسـنامه    اخذ گزارش و جمع بندي و ارزیا ،نظارت
 .مربوطه

 .هاي کارگري و دانشجویی شاك انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کمیسیون .7
قـانون احـزاب بـراي     10ا و ارائه نظریه به کمیسیون مـاده  ه بررسی درخواست صدور مجوز راهپیمایی .8

 . اضیاي متقه گیري و ابالغ تصمیم متخذه به گروه تصمیم
 . گیرنده بررسی درخواست صدور مجوز تجمعات در اماکن عمومی و ارائه نظرات به مراجع تصمیم .9

 ،اهـ  ا در حسن انجام وظایف محوله در خصوص برگـزاري راهپیمـایی  ه نظارت بر عملکرد استانداري .10
 . اي قانونی و تهیۀ گزارشات الزم در این زمینهه تجمعات و سخنرانی

اي داخلی و خارجی وارزیابی اثرات آن بر فضـاي سیاسـی   ه و محتواي رسانهعملکرد ،بررسی ماهیت .11
 .وارائه تحلیل به مراجع و مسئولین ذي ربط



 

٤٤ 
 

نظـارت و ارزیـابی وسـایر امـور     ،انجام تغییرات،اجراي وظـایف وزارت کشـور در خصـوص تاسـیس     .12
قـانون   اي غیرسیاسیبراسـاس هـ  ا و جمعیـت هـ  اي صـنفی،علمی، تخصصـی،اتحادیه  هـ  مربوط به انجمـن 

 .احزاب

هـاي دولتـی ذیـربط بـراي اتخـاذ خـط مشـی الزم در         هماهنگی با نهادهاي انقالب اسـالمی و ارگـان   .13
 .اه ر استان و پیگیري امور مربوط به حل معضالت استانه برخورد با جریانات و مسائل سیاسی

او ثبـت مـوارد   هـ  نبررسی و انجام اقدامات الزم به منظور اطالع رسانی و ارزیابی مدیران سیاسی استا .14
 .مربوط در سوابق براي انتصابات آینده وتعیین توانایی آنان

اي آنها و ه ها و نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیت ایجاد ارتباط منظم با واحدهاي سیاسی استانداري .15
 . هاي الزم براي مقامات و مسئولین ذیربط تهیه و ارائه گزارش

فرق و اقوام ایرانی براساس  ،اي دینی و مذهبیه ر مورد اقلیتتهیه و تنظیم خط مشی وزارت کشور د .16
 . ا و نظارت بر حسن اجراي آنهاه اصول مندرج در قانون اساسی و ابالغ مراتب به استانداري

 .به مراجع ذي ربط) سه گانه(ماهنگی و پیگیري مسائل سیاسی جزایر ایرانیه ،بررسی .17

مـاده   2اتباع ایرانی در خارج از کشور موضوع بنـد اعالم نظر در خصوص رسیدگی به پرونده تخلف  .18
 .قانون گذر نامه 16

اي دینــی و مــذهبی و فــرق در اجــراي هــ مکــاري مطلــوب اقلیــته فــراهم نمــودن زمینــه مشــارکت و .19
 .اي عمومی دولته اي ملی و سیاسته برنامه

مسئول با نهادهاي فرهنگی هاي  ها و سازمان ایجاد ارتباط میان دستگاه منظور بههماهنگی و اقدام الزم  .20
 . مذهبی درجهت تقویت انسجام و وحدت ملی ،اي دینیه و اجتماعی و مذهبی اقلیت

اي دینی و مذهبی و فـرق در مطبوعـات و   ه اي داخلی در مورد اقلیته ارزیابی بازتاب اعمال سیاست .21
 .خارجی و مجامع بین المللی،اي داخلیه رسانه

اي دینی ایرانـی مقـیم خـارج از کشـور بـا مراکـز       ه اط میان اقلیتفراهم نمودن موجبات برقراري ارتب .22
 . دینی و فرهنگی داخل کشور و ایجاد بستر مناسب براي بهره مندي حقوق شهروندي

ا بـه مراجـع ذیـربط و نظـارت بـر حسـن       ه بررسی و تحقیق درخصوص مسائل مختلف سیاسی قومیت .23
 . اه اي متخذه توسط استانداريه اجراي سیاست
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هـاي   شـناخت ویژگـی   منظـور  بها به طور مستمر ه ري، تجزیه و تحلیل اطالعات سیاسی استانجمع آو .24
 و تهیه گزارشات مختلف مورد نیازر استان وارزیابی آنها ه محلی و اوضاع عمومی

مسـائل ومشـکالت    ،ا وموانـع هـ  محاسبه و سنجش میزان رضایتمندي مردم از دولت در استان ،بررسی .25
پیشنهادات براي تحکـیم وحـدت ملـی و افـزایش رضـایتمندي و رفـع عوامـل         آن و ارائه گزارشات و

 .کننده  تضعیف
اي سیاسی دولـت و ارائـه پیشـنهادات و    ه ها در تدوین خط مشی همکاري و مشارکت با سایر دستگاه .26

 .نظارت بر حسن اجراي آنها و ارزیابی نتایج اقدامات ،اه اي الزم به استانداريه راهنمایی
هـاي سیاسـی    ر استان مشتمل بر اطالعات مربوط بـه مـدیران وفعـالین وجریـان    ه مه سیاسیتهیه شناسنا .27

 .دینی ومذهبی موثر بر مسائل سیاسی استانها،ومختصات اقلیمی،قومی
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 دفتر انتخابات-2-3

اي الزم در ایـن  هـ  مـاهنگی ه انجام انتخابات در داخل و خارج از کشور و تـأمین  منظور بهریزي  برنامه .1
 .زمینه

تهیه و تنظیم طرح زمانبندي انتخابات براساس قوانین و مقررات مربوط و ابالغ و ارسال آن به مراجـع   .2
 . ذیربط

نیـروي انسـانی و وســائل و لـوازم مـورد نیـاز جهــت انجـام انتخابـات و اعـالم بــه          ،بـرآورد اعتبـارات   .3
 . تأمین منابع الزم منظور بهواحدهاي ذیربط 

ي الزم براي تقسـیم و توزیـع نیـروي انسـانی و ابزارکـار و اعتبـارات       بررسی و تعیین ضوابط ومعیارها .4
 .اي انتخاباتی با درنظر گرفتن موقعیت واحدهاي انتخاباتی و نیاز مناطقه مصوب بین حوزه

اي آمـاري و تعیـین نـوع    هـ  اي مختلف اوراق رأي وتعرفه و مهرهـاي انتخابـاتی و فـرم   ه طراحی نمونه .5
 .تخاباتوسائل وملزومات مورد نیاز ان

اي مـذهبی  هـ  آوري اطالعات و تجزیه و تحلیل مسائل اقلیمی و اجتماعی مناطق کشـور و اقلیـت   جمع .6
 .ها مکاري واحدهاي ذیربط در استانه جهت تأمین تسهیالت در امر برگزاري انتخابات با

 .بطکسب مجوز جهت برگزاري انتخابات از مراجع ذیر منظور بهاي الزم ه ماهنگیه انجام اقدامات و .7
 .شناسائی دقیق مناطق جهت برگزاري انتخابات منظور بهها  ها وبخش تهیه شناسنامه انتخاباتی شهرستان .8

 منظـور  بـه اي انتخابیـه  هـ  اخذ اسامی و مشخصات داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسالمی از حـوزه  .9
 . بررسی سوابق آنان توسط مراجع ذیربط

و تشکیل پرونده انتخاباتی بـراي آنـان و ارسـال آنهابـه      ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوري .10
 .شوراي نگهبان در اجراي اصل نود ونهم قانون اساسی

انتخاب افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و کنترل انتخابات و اقدام در تشکیل و اداره جلسات  .11
 . مکاري مراجع ذیربطه ارشاد و راهنمائی افراد مذکور با منظور بهآموزشی 

اي اجرائی انتخابات وارسـال آنهـا بـه واحـدهاي     ه ا ودستورالعمله چاپ وتکثیر قوانین وتصویب نامه .12
 .اجرائی انتخابات بر طبق برنامه زمانبندي شده

 اي انتخاباتی کشور ه تأمین وسائل ولوازم و اوراق انتخاباتی وسایر تجهیزات مورد نیاز حوزه .13
 .انتخابات کشورفراهم نمودن موجبات تشکیل ستاد  .14
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ا هـ  اي انتخاباتی و تهیه و تنظیم بخشـنامه ه فراهم نمودن موجبات دستور شروع انتخابات به کلیۀ حوزه .15
انتشــار  منظــور بــهاي گروهــی هــ اي انتخابــاتی و برقــراري و حفــظ ارتبــاط دائــم بــا رســانههــ واطالعیــه
 .اي مربوطهه اطالعیه

 منظور بهاي  ي مطبوعاتی، رادیو تلویزیونی و رسانهاه مصاحبه ،ا و جلسات سخنرانیه تشکیل کنفرانس .16
 .آگاهی عموم در رابطه با امر انتخابات

ا هـ  هـا و بخشـداري   ماهنگی الزم و تأمین شبکه ارتباطی بین ستاد انتخابات کشور و فرمانداريه ایجاد .17
 .در جریان برگزاري انتخابات و رفع نواقص و مشکالت آنها

اي انتخابـاتی  هـ  دایت مجریـان انتخابـات در حـوزه   هـ  و راهنمـائی و  نظارت بر حسن اجراي انتخابـات  .18
 .سراسرکشور

اي گروهـی جهـت اطـالع    ه اي انتخابیه و اعالم آن از طریق رسانهه اخذ نتایج انتخابات از کلیه حوزه .19
 .عموم

ر انتخابات از آغاز تـا پایـان و تجزیـه و تحلیـل آنهـاو      ه آوري اطالعات آماري و ارقام مربوط به جمع .20
 .اي الزم جهت اطالع مسئولین و مراجع ذیربطه تهیه جزوات آماري و نمودار

مطالعه و بررسی گزارشات مأمورین اجرائی انتخابات واستخراج نواقص و تنگناهاي مربـوط و اعـالم    .21
 .به مراجع ذیربط

 .ارسالیاي ه اي انتخاباتی و ارسال آنها به مراجع ذیربط و پیگیري و استرداد پروندهه تکمیل پرونده .22
مچنین کتـب  ه اي مربوط به انتخابات وه ا و تصویب نامهه آئین نامه ،مقررات،جمع آوري کلیه قوانین .23

 .و نشریات در ارتباط با امور انتخاباتی و ایجاد آرشیو از قوانین مذکور و جاري نگاهداشتن آن
انتخابـاتی داخلـی و    قوانین و مقررات ،تجربیات،بررسی و تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات ،مطالعه .24

ا و هـ  نامـه  آئـین  ،هاي انتخاباتی و تهیـه و تـدوین لـوایح    ترین روش دستیابی به مناسب منظور بهخارجی 
 .مکاري واحدهاي ذیربطه اي الزم متناسب با نوع انتخابات باه ا و اصالحیهه دستورالعمل

مشارکت و تجهیز بیشـتر مـردم   اي الزم در زمینۀ شناخت عوامل مؤثر براي ه انجام مطالعات و بررسی .25
 .مکاري واحدهاي ذیربطه در امر انتخابات با

بررسـی مطالــب و صــورت مــذاکرات و ســؤاالت نماینـدگان مجلــس شــوراي اســالمی در رابطــه بــا    .26
 .مکاري دفتر امور حقوقی و مجلسه امرانتخابات و اداي توضیحات و پاسخ الزم با

 .مکاري در اجراي آن با واحد ذیربطه نتخابات وتهیۀ متون آموزشی الزم جهت آموزش مجریان ا .27
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 دفتر تقسیمات کشوري-3-3
هـاي جـامع تقسـیمات کشـوري بـا توجـه بـه شـرایط و          مطالعه وبررسی بـه منظـور تهیـه وتنظـیم طـرح      .1

 .اي سازمانی و منطقه ايه موقعیت

ي تقسـیمات  اي مربـوط بـه عناصـر و واحـدها    هـ  مطالعه و بررسی وانجام امور فنـی در ارتبـاط بـا نقشـه     .2
 .کشوري

بررسی و تعیین حدود واحـدهاي تقسـیمات کشـوري و تعیـین موقعیـت نقـاط جغرافیـایی وپاسـخ بـه           .3
 .درخواستهاي ارتقاء سطح  از جمله فرمانداري به فرمانداري ویژه

 .هاي مختلف اي مربوط به تقسیمات کشوري در مقیاسه مطالعه و برنامه ریزي فنی براي تهیه نقشه .4

 .اي عناصر و واحدهاي تقسیمات کشوريه و تکثیر نقشه تهیه و تنظیم .5

 .مشاورت فنی با مراجع ذیربط در زمینه عالمت گذاري نقاط مرزي .6

هـاي واحـد    اي تقسـیمات کشـوري سـایر گـروه    هـ  مشارکت در تامین نیازهـاي مربـوط بـه تهیـه نقشـه      .7
 .تقسیمات کشوري

آوري  ز براساس مشاهدات عینی و جمـع اي مورد نیاه مطالعات و اجراي عملیات صحرائی و تهیه نقشه .8
 .اطالعات فنی الزم

 .رگونه نقشه در رابطه با امور اجرائی تقسیمات کشوريه تهیه .9

استخراج و بررسی مختصات و عالئم جغرافیایی و تهیه محدوده وعالئم قـراردادي عناصـر و واحـدها     .10
 .اي تقسیمات کشوريه گیري در تهیه نقشه جهت بهره

اسالید و تبدیل مقیاس  ،نمودار ،تصاویر ،کارگاهی تقسیمات کشوري در زمینه تهیه عکسانجام امور  .11
 .و نظایر آن مربوط به تقسیمات کشوري

 .ایجاد سیستم واحد کدگذاري عناصر و واحدهاي تقسیمات کشوري .12

ا و جـزوات  هـ  و بررسـی و تاییـد نقشـه   ) اختصـاري  -اختصاصـی (مراقبت در رعایت عالئم قـراردادي   .13
 .منتشره مربوط به عناصر و واحدهاي تقسیمات کشوريرسمی 

 .تهیه و نگهداري وسایل و تجهیزات فنی مربوط به تقسیمات کشوري .14
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 معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستایی-4

هایی که وظایف یـا   یأتها، مجامع و کمیسیونه انعکاس نظرات وزارت کشور به نمایندگی در شوراها، .1
 و ریـزي  آنها بـه نحـوي در ارتبـاط بـا امـور عمرانـی اعـم از سیاسـتگذاري، برنامـه         دستور کار اجالس 
 . گیرد سازماندهی قرار می

اي عمرانــی در ســطح کشــور از طریــق معاونــت عمرانــی هــ برنامــه تمــامینظــارت بــر حســن اجــراي  .2
 . ها استانداري

ي اسـالمی در رابطـه   ها و شوراها اي که توسط استانداري اتخاذ تصمیم در جهت رفع مشکالت منطقه .3
 . هاي عمران ملی منعکس شده استبا اجراي طرح

 .اه ماهنگی و وحدت رویه بین شوراهاي اسالمی، مجامع و شوراهاي اجتماعی استانه ایجاد .4

 . یأت مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهاي اسالمیه عضویت در .5

ماهنگی با شوراهاي اسالمی سراسر کشور به منظور آگـاهی از نقـاط ضـعف    ه فراهم نمودن موجبات .6
 . امور اجرایی شوراها و تعیین خط مشی الزم در جهت رفع  آن

اي آموزشـی بـراي اعضـاي    هـ  ا  و برنامـه هـ  نمـودن  طـرح    اي  الزم  به منظور  فراهمه ارائه  خط مشی .7
 . اه  تانداريشوراهاي اسالمی و کارکنان ذیربط در وزارت کشور و اس

بررسی مصوبات شوراهاي اسالمی از نظر مغایرت یا عـدم مغـایرت بـا قـوانین و  مقـررات مربوطـه و        .8
 .اي صادرهه دستور العمل

ها و سایر نهادهاي مدنی  هاي تصدي گرایانه دولت به شهرداري کوشش در جهت واگذاري مأموریت .9
 .مکاري شوراهاي اسالمیه توانمند با

 .حمل و نقل عمومی شهرهاي کشور گذاري نظام سیاست .10

هاي واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي وظایف آنهـا و تعیـین خـط     ماهنگی بین فعالیته ایجاد .11
 . مشی و تصمیم گیري در مورد وظایف محوله به آنان

 . ا براي پیشبرد اهداف  مشتركه اي معاونته ماهنگی با سایر حوزهه همکاري و .12
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 اسالمی شهر و روستا دفتر امور شوراهاي-1-4
ی آن از وظـایف  یـ بررسی ورسیدگی به آن دسته از مصوبات شـوراهاي اسـالمی کـه مسـئولیت اجرا     .1

ا است و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات الزم به معاونـت امـور اجتمـاعی و شـوراها جهـت      ه شهرداري
 . اعمال از طریق مجاري ذیربط

برقراري یا لغو یا اصـالح عـوارض و پیگیـري مراحـل     بررسی پیشنهادهاي شوراهاي اسالمی در زمینۀ  .2
 .ماهنگی امور مربوط در سطح کشوره قانونی الزم و ایجاد

پیگیري مسائل مربوط به شوراها که توسط واحدهاي ستادي و استانی به وزارت کشور منعکس می  .3
 . هاي ذیربط مکاري دستگاهه شود و تالش براي رفع مشکالت و ابهامات با

مند و برگزاري جلسات مشترك با شوراهاي نمونه و موفق، شوراي  ارتباط مستمر و نظامهماهنگی و  .4
 . ا و نخبگان شوراهاه عالی استان

جلسات و مصوبات شوراهاي اسالمی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص  بررسی صورت .5
 . د به مراجع ذیربطحقیقی و حقوقی در این مورد و اعالم مواردي که با قانون شوراها مغایرت دار

بررسی و سامان بخشی به نحوه بررسی مصوبات شوراهاي اسالمی توسط استانداران، فرمانداران و  .6
 .  بخشداران

اي شورایی در نظام مدیریت ه اي ارزیابی اثربخشی و کارآمدي مدیریته طراحی و اجراي نظام .7
 . شوراها

بارزسی و سنجش  مستمر  نحوه اجراي قانون شوراها توسط شوراها  ،طراحی و اجراي نظام  ارزیابی .8
 . عوامل ستادي و صفی وزارت کشور 

مایش مرتبط با ه ارزیابی و معرفی شوراهاي اسالمی نمونه و انجام مراسم تقدیر و برگزاري ،بررسی .9
 . آن

 . قانونییأت  مرکزي  حل  اختالف  براي  انجام  وظایف ه تشکیل  و  ایجاد  دبیرخانه  .10

 . یأت مرکزي حل اختالفه بررسی موارد سلب عضویت اعضاي شوراهاي اسالمی و طرح در .11

 . ا در مورد انحالل شوراهاه اي حل اختالف استانه یأته بررسی پیشنهادات .12

 . اه ا و شهرستانه اي حل اختالف مرکزي و استانه یأته دایت و انسجام دبیر خانهه پشتیبانی، .13

یأت مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات ارجاع ه ري که دبیرخانهبررسی و پیگیري امو .14
 . نماید

مکاري با سطوح مختلف شوراهاي اسالمی کشور به منظور بررسی مسائل و مشکالت ه ارتباط و .15
 . تر وظایف شوراهاي مزبور رچه مطلوبه اي آنها و انعکاس به مراجع ذیربط براي اجرايه درخواست
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اي پیش بینی شده در قوانین مربوط به شوراهاي اسالمی کشوري ه نامه یس آییننو تهیه و تدوین پیش .16
 . اه ماهنگی شوراي عالی استانه مکاري وه یأت محترم دولت جهت تصویب نهایی باه براي ارائه به

 . اه اي داخلی شوراهاي اسالمی کشور از طریق شوراي عالی استانه پیگیري تهیه آیین نامه .17

نامه  کردن قانون و آیین اي گانت براي اجراییه اجراي جداول عملیاتی، جدولطراحی، تدوین و  .18
 . شوراها

مکاري واحدهاي ذیربط در وزارت کشور براي اجراي ه تهیه و تدوین پیش نویس لوایح پیشنهادي با .19
 . اصول قانون اساسی پیرامون تشکیل شوراهاي اسالمی و اصالح و بهینه سازي قانون شوراها

اي محلی در جهان و ارائه ه ا و حکومته یقی قانون شوراهاي اسالمی با قوانین پارلمانبررسی تطب .20
 . نقطه نظرات و پیشنهادات

 . آموزشی و حقوقی تخصصی امور شورایی ،فرهنگی ،اي علمیه تشکیل کمیته .21

د آوري و تهیه آمار و اطالعات موردنیاز در زمینه شوراهاي اسالمی و بررسی اقدامات و عملکر جمع .22
ا جهت ارائه نتایج و رهنمودهاي اجرایی به مسئولین ه اي ارسالی از استانداريه آنها و بررسی گزارش
منظور ارتقاء روزافزون و بالندگی شوراها و  ریزي و تجدید نظر در قانون به ذیربط براي انجام برنامه

 . اي مافوقه گزارش به مقام

 . و بانک اطالعات اي شوراي اسالمیه ایجاد و توسعه پایگاه داده .23

اي حل اختالف، استانداران، ه یأته نگام نیازهاي آموزشی شوراها،ه سنجش و ارزیابی مستمر و به .24
اي ه فرمانداران، بخشداران، مدیران و کارشناسان و نوع بندي آنها در مورد شوراها و ارائه برنامه

 . اي محوله مصوب به وزارت کشوره آموزشی بر اساس مأموریت

هاي تخصصی شوراها در چارچوب  هاي آموزش اي کارگروهه حتوي آموزشی و تدوین برنامهتهیه م .25
 .وظایف محوله به وزارت کشور

اي استانی و کشوري شوراهاي اسالمی به منظور ه مایشه بررسی و ارائه نقطه نظرات پیرامون بر پایی .26
 . اي مذکوره سیاستاي دولت و تشویق و ترغیب آنان براي اجراي ه تبیین و توجیه سیاست

اي محلی جهان و غیره براي انجام سفرهاي خارجی ه المللی، حکومت هماهنگی الزم با مجامع بین .27
اعضاي شوراهاي اسالمی از طریق وزارت امور خارجه و دیگر مراجع ذیصالح و جمع بندي نتایج 

 .این سفر و گزارش آن به مسئولین ذیربط
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 ماهنگی ترافیک شهرهاي کشوره شوراي عالیدفتر حمل و نقل و دبیر خانه -2-4
 

ا و لوایح مربوط به ه ا، طرحه مطالعه و بررسی جهت اصالح، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه .1
ماهنگی دیگر واحدهاي ذیربط و پیگیري جهت تصویب و نظارت بر حسن ه حمل و نقل و ترافیک با

 . اجراي آنها

اي پیشنهادي در ارتباط با امور حمل ه ا، لوایح و آیین نامهه بررسی و اظهارنظر در خصوص اساسنامه .2
 . و نقل و ترافیک

ها،  ها و عملکرد شرکت ماهنگی و ارائه مشورت و راهنمایی براي بهبود ترافیک و فعالیته ایجاد .3
 . ها و واحدهاي ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهرها سازمان

مگانی ه هاي حمل و نقل ها و سازمان در مورد پیشنهادهاي واصله از شرکت بررسی و اظهار نظر .4
شهرها در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه، سرمایه گذاري، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار 

 . جهت ارائه به مراجع ذیربط

 . هاي الزم بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهري و برون شهري ماهنگیه انجام .5

هاي رسیده از شهرهاي مختلف در رابطه با تأسیس شرکت یا سازمان و  رسیدگی به درخواست .6
واحدهاي خدمات دهنده در امر حمل و نقل و ترافیک و بررسی و اظهار نظر از جهات اجتماعی، 

 . ماهنگی سازمانهاي ذیربط جهت ارائه به مراجع ذیصالحه فنی، اقتصادي و تأمین منابع مالی با

اي امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات، ه هاي الزم و انجام کارشناسی شورتارائه م .7
 . ا و شوراهاي مرتبطه ها، کمیته کمیسیون

انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل ونقل و ترافیک  .8
دایت و نظارت بر حسن اجراي ه ،نگیماهه ،ریزي برنامه ،تدوین ضوابط ،طراحی ،از طریق مطالعه

 . قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

 .تهیه و جمع آوري اطالعات مورد نیاز در زمینه حمل و نقل و ترافیک و ایجاد بانک اطالعات .9

 . مگانی مورد نیاز شهرهاي کشوره بررسی و مطالعه براي تعیین تعداد وسایل نقلیه .10
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 .ت و تهیه طرحهاي حمل و نقل و ترافیک شهرهاي کشورنظارت عالیه بر انجام مطالعا .11

هاي الزم در خصوص مسائل و موضوعات اساسی حمل و نقل و  انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش .12
 . ترافیک در سطح ملی و نظارت عالیه بر حسن انجام این امور در سطوح محلی

) المللی بین(داخلی، خارجی ها و مؤسسات پژوهشی و تخصصی  برقراري ارتباط با دانشگاه .13
ها و استانداردها و نیز  اندرکار حمل و نقل و ترافیک براي دستیابی به آخرین اطالعات، نوآوري دست

 . ها و نشستهاي علمی و آموزشی مایشه برگزاري

اهتمام براي افزایش توان تخصصی و فنی دست اندر کاران حمل و نقل و ترافیک در سطوح منطقه  .14
اي ه ا و برنامهه نیز ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجراي دوره اي و محلی و
 . مکاري دستگاهها و مراجع ذیربطه ماهنگی وه آموزشی با

شناسایی و ارزیابی مهندسین مشاور داخلی و خارجی دست اندر کار حمل و نقل و ترافیک داراي  .15
 . صالحیت

آیین نامه اجرایی  2موضوع ماده (ماهنگی ترافیک شهرهاي کشور ه انجام امور دبیر خانه شوراي عالی .16
 ).یأت  وزیرانه 2/7/74قانون تأسیس شوراي عالی مصوب 
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 انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع -5
تابعه با رعایت قوانین و مقررات اسـتخدامی   واحدهاي سازمانیتامین کادر مورد نیاز وزارت کشور و  .1

مچنـین  ه و برقراري نظام مطلوب وصحیح در باال بودن سطح کارآئی دراجراي مقـررات اسـتخدامی و  
 .تامین رفاه کارکنان

اي مـالی قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر      هـ  نامـه  ناي مورد نیاز و اجراي مقـررات و آئـی  ه زینهه تامین .2
اي مصـوب و حسـن اجـراي سـایر     هـ  مصـرف صـحیح اعتبـارات و بودجـه     منظـور  بهمقررات موضوعه 

 .اي وزارت کشوره مقررات مالی مربوط در جهت پیشبرد وظایف و مسئولیت

تـدوین   و برقراري نظام مطلوب در امر سازماندهی، تعیین وظایف و مسئولیتها و ایجاد سازمان مناسـب  .3
وزارت  سـتاد  نیروي انسانی در بخش دولتـی در  برنامه نیروي انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع

 .ها کشور و استانداري

ــره وري   .4 ــدیریت به ــه م ــتقرار چرخ ــت در   و اس ــدیریت کیفی ــام م ــتقرار نظ ــتاداس ــور و  س وزارت کش
 .ها استانداري

 .برقراري نظام مطلوب در باال بردن سطح کارایی در تامین خدمات عمومی و تدارکاتی وزارت کشور .5

 .اي معاونت براي پیشبرد اهداف مشتركه وزههمکاري با سایر ح .6

 .صدور دستور اقدام در امور مختلف در حدود اختیارات تفویض شده .7
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 اداره کل توسعه منابع انسانی-1-5
تامین کادر مورد نیاز وزارت کشور با رعایت قوانین و مقـررات اسـتخدامی و برقـراري نظـام مطلـوب       .1

 .دراجراي مقررات استخدامیوصحیح در باال بودن سطح کارآئی 
مچنـین  ه انتقـال و  ،ها ماموریت ،انتصاب ،انجام اقدامات مربوط به استخدام و صدور احکام استخدامی .2

 .بازنشستگی وارتقاءگروه و ترفیعات با رعایت ضوابط ،اه مرخصی

 .غیاب آنانو اجراي مقررات انضباطی کارکنان و کنترل حضور  .3

ا بـه منظـور نظـارت براجـراي صـحیح      هـ  ازطـرف اسـتانداري   گزینینظارت بر روند صدور احکام کار .4
 .قوانین و ضوابط مورد عمل

انفصال و اسـتعفاء و بازخریـد کارکنـان بـا رعایـت       ،خروج و برکناري ،آمادگی ،صدور احکام تعلیق .5
 .ضوابط مربوط و اختیارات تفویض شده

کارکنان و اقدام الزم درمـورد اجـراي آراء   اي رسیدگی به تخلفات اداري ه یاته ابالغ آراء صادره از .6
 .مذکور

انجام امور مربوط به دعـاوي اسـتخدامی کارکنـان وزارت کشـور و اعـزام نماینـده بـراي شـرکت در          .7
 .جلسات رسیدگی

 .بررسی واقدام درمورد پیشنهادهاي مربوط به انتصابات کارکنان .8

 .اي مربوطهه و دستورالعملمچنین ارزشیابی مشاغل جدید ه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و .9

هاي نرم افزاري مربوط به تشکیالت تفصیلی حوزه ستاد و واحـدهاي اسـتانی و ثبـت     استفاده از سیستم .10
 .حاالت استخدامی و سایراطالعات پرسنلی کارکنان در سیستمهاي مذکور

کــام مچنــین صــدور احه ا دربــاره مــوظفین و بازنشســتگان وهــ اجــراي قــوانین ومقــررات و آئــین نامــه .11
 .ا و تغییرات بعدي آنه بازنشستگان و موظفین مستمري بگیران وزارت کشور و شهرداري

 .تهیه خالصه پرونده کارکنان و نگهداري آن و ثبت کلیه احکام و تغییرات در آن .12

ا هـ  ا دراستخدام نیـروي انسـانی وانجـام پیگیـري    ه بررسی نیازهاي واحدهاي حوزه ستادي و استانداري .13
 .درچارچوب قوانین و مقررات مربوطواقدامات الزم 
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مچنین تهیـه اطالعـات وآمـار مربـوط بـه      ه تهیه اطالعات پرسنلی مورد نیاز واحدهاي وزارت کشور و .14
 .بازنشستگان و موظفین

مکاري واحد ذیـربط و  ه اي الزم به منظور کارسنجی و برآورد نیروي انسانی موردنیاز باه انجام بررسی .15
 .دستگاهچگونگی تأمین آن از داخل 

 .نیازسنجی آموزشی کارکنان به منظور اعالم به واحد ذي ربط .16

 .گردآوري و جمع بندي آمار نیروي انسانی و اطالعات اداري و مدیریتی و اطالع رسانی در این زمینه .17

 .تدوین برنامه نیروي انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروي انسانی در بخش دولتی .18

 .آمار نیروي انسانی و اطالعات اداري و مدیریتی و اطالع رسانی در این زمینهگردآوري و جمع بندي  .19

 .تدوین برنامه نیروي انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروي انسانی در بخش دولتی .20

اي هـ  ا باتوجـه بـه سـهمیه   هـ  جذب و توزیع مشمولین وظیفه بین واحدهاي ستادي و استان ،برنامه ریزي .21
 .ارت بر عملکرد آنهاتعیین شده و نظ

تعیین زمان وضعیت ارتقـاء گـروه شـغلی بـه کارکنـان و در چـارچوب        منظور بهبررسی واقدام واعالم  .22
 .قوانین و مقررات

 . اجراي آراء صادره از سوي دیوان عدالت اداري و سایر مراجع ذیصالح قانونی .23

 .ت کشوراي ارزشیابی کارکنان وزاره ا و دستورالعمله برنامه ،اه اجراي طرح .24

 .ا و موسسات وابستهه اي مربوط به سازمانه نظارت بر اجراي برنامه ارزشیابی کارکنان و دستورالعمل .25
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 دفتر برنامه ریزي و بودجه-2-5
ا و هـ  زینـه ه هاي وزارتخانه و واحدهاي تابعه و برآورد اي نمودن فعالیت فراهم آوردن موجبات برنامه .1

 .اي ساالنه براي تحقق اهداف وزارت کشوره در بودجه اعتبارات مورد نیاز براي درج
 ،جمـع آوري و تلفیـق برنامـه    منظـور  بـه هماهنگی با واحدهاي ستادي وزارتخانه و واحـدهاي تابعـه    .2

ا در هـ  اي مربـوط و ارزیـابی عملکـرد برنامـه    هـ  ها و برنامـه  ارشاد و راهنمائی آنها در تهیه و تنظیم طرح
 .رچهارچوب نظام برنامه ریزي کشو

ایجاد ارتباط مستمر با معاونـت برنامـه ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس جمهـور و سـایر مراجـع           .3
 .اي کلی در این زمینهه ها و خط مشی گذاري در امر برنامه ریزي براي اخذ سیاست سیاست

اي کلی در امر برنامه ریزي به واحـدهاي سـتادي وزارتخانـه و    ه معیارها و خط مشی ،ابالغ ضوابط .4
 .اي مورد نیاز براساس مقررات مربوطه واحدهاي تابعه به منظور تهیه و تنظیم طرحها و برنامه

ماهنگی بین آنها در امر تهیه و تـدوین  ه ها و ایجاد دایت معاونت مرتبط در استانداريه مشاورت و .5
 .هاي کلی نظام اي استانی با توجه به سیاسته اسناد توسعه و برنامه

اي ارائـه شـده از طـرف واحـدهاي مختلـف وزارتخانـه و تهیـه و        ه لیل برنامهبررسی و تجزیه و تح .6
 .هاي اساسی وزارت کشور ا با توجه به اهداف و مأموریته تنظیم نهائی برنامه

اي مربوط، با توجه به ه هاي وابسته در امر تهیه و تنظیم برنامه همکاري با واحد برنامه ریزي سازمان .7
 .تخانهها و خط مشی کلی وزار سیاست

هماهنگی با معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و سایر مراجع ذیـربط در مـورد    .8
 .هاي الزم دراین زمینه اي مصوب وزارتخانه و واحدهاي تابعه و انجام پیگیريه تایید برنامه

پیشـبرد   اي مفید و مناسب در جهت بهبـود امـور مربـوط و   ه ها و برنامه بررسی و ارائه طرح ،مطالعه .9
 .اهداف وزارتخانه برحسب مورد

ا و هـ  هاي معیارهاي ارزیابی براي فـراهم آوردن موجبـات ارزیـابی عملکـرد برنامـه      تدوین شاخص .10
 .اي در دست اجراي وزارت کشوره ها و برنامه حصول اطمینان از میزان پیشرفت طرح

مچنـین  ه ا وهـ  و برنامـه  هـا  هـاي الزم از نحـوه اجـراء و میـزان پیشـرفت طـرح       تهیه و تنظیم گزارش .11
 .هاي مربوط، براي آگاهی مراجع ذي ربط مشکالت و نارسائی

یئـت دولـت،   ه جلسـات اجـالس مشـترك اسـتانداران و     برگزاري و تهیه صـورت ،تنظیم دستورکار .12
هـا   استانداري توسعه مدیریت و منابع انسانیگردهمایی استانداران سراسر کشور و گردهمایی معاونان 

 .مات و مصوبات مربوطهو پیگیري تصمی
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جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه اسـتانها و بررسـی و تجزیـه و تحلیـل مـوارد       دریافت صورت .13
 .مطرح شده در شورا و تهیه و انتشار جزوات و مقاالت الزم

ــتادي وزارت   آوري گــــزارش مربــــوط بــــه فعالیــــت  جمــــع .14 هــــاي واحــــدهاي مختلــــف ســ
هـا و   هاي جـامع از فعالیـت   تهیه گزارش منظور بهها و بررسی آنها  و استانداري وابستههای سازمان،کشور
 ،ماهـه 6 ،سه ماهـه (اي وزارتخانه و انعکاس آنها به سایر مراجع ذیربط در مقاطع مختلف زمانی ه برنامه
 ).ادواري ،ساالنه

اطالعـات و مـدارك و    ،آمار،اسـناد  ،اهـ  تصـویب نامـه، آئـین نامـه     ،آوري و نگهداري قوانین جمع .15
 .میان مدت و بلند مدت وزارت کشور ،اي کوتاه مدته هاي مربوط به بودجه و برنامه ورالعملدست

مچنـین  ه تهیه و تنظیم بودجه ساالنه واحدهاي ستادي وزارتخانه و راهنمایی و ارشاد این واحدها و .16
اي  اي مربوط و اظهارنظر درخصوص پیشـنهادات بودجـه  ه و سازمانهاي وابسته در تهیه و تنظیم بودجه

 .آنها

هاي مربوط به تنظیم بودجـه بـه واحـدهاي     ضوابط و فرم ،ها دستورالعمل ،اه تهیه و صدور بخشنامه .17
 .ستادي و وابسته و مراقبت و اعمال نظارت الزم در جهت تنظیم و تکمیل و اعاده آنها

تملـک  زینه اي و ه بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادي واحدهاي ستادي اعم از اعتبارات .18
 .اي مربوطه هاي و برنامه اي با توجه به طرح هاي سرمایه دارائی

ا و ه بینی پیش ،ی وزارتخانه و واحدهاي وابسته براساس آخرین اطالعاتیتلفیق و تنظیم بودجه نها .19
 .هاي ناظر بر تدوین بودجه برآوردهاي انجام شده با رعایت کامل مقررات و ضوابط و دستور العمل

درخصوص پیشنهادات واصله از واحـدهاي تابعـه و وابسـته در زمینـه نیازمنـدیهاي      بررسی و اقدام  .20
دریافـت و تخصـیص چکهـاي ارزي بـه واحـدهاي       ،ارزي و انجام اقـدامات الزم از نظـر درخواسـت   

 .مذکور

اي مـورد نیـاز بـا توجـه بـه      ه ی و ارشاد واحدهاي تابعه و  وابسته در امر تهیه و تنظیم بودجهیراهنما .21
ا و دستورالعملهاي صادره و رعایت خط مشی و اهداف کلی وزارتخانه و انجـام اقـدامات و   ه بخشنامه
 .هاي الزم تا مراحل تصویب آن پیگیري

ارسال بودجه وزارت کشور پس از تصویب مقام عالی وزارت به معاونت برنامـه ریـزي و نظـارت     .22
 .اديراهبري رییس جمهور واداي توضیحات در جلسات دفاع از بودجه پیشنه

هـاي وابسـته بـراي     ها و سـازمان  استانداري ،اي پیشنهادي واحدهاي ستاديه بررسی و تنظیم تبصره .23
 .درج در الیحه بودجه



 

٥٩ 
 

اي هـ  ا و آئـین نامـه  هـ  تصـویب نامـه   ،مطالعه و بررسـی و بـرآورد اعتبـارات ناشـی از وضـع قـوانین       .24
 .پیشنهادي

مقامات ذیـربط حـاوي آمـار و اطالعـات     تنظیم و ارائه گزارش مستمر به مقام عالی وزارت و سایر  .25
 .اي مصوب و اظهار نظر درباره کلیه مسائل مربوط به بودجه وزارتخانهه الزم و نحوه استفاده از بودجه

نظارت بر اجراي بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه از طریـق اخـذ مسـتمر گزارشـهاي      .26
ا در مقایسـه بـا اعتبـارات    هـ  زینـه ه تجزیه و تحلیلاي قطعی از واحدها و ه زینهه مالی و صورت عملکرد
 .مصوب و تخصیصی

زینه اعتباراتی که مستقیماً از طریق وزارت کشور در اختیار اسـتانداریها قـرار   ه پیگیري و نظارت بر .27
 .می گیرد

هایی کـه بنحـوي بـا     ا و دستور العمله آئین نامه ،مطالعه و بررسی و اظهار نظر در مورد کلیه لوایح .28
 .مکاري واحد حقوقی وزارتخانه و سایر مراجع ذي ربطه موضوع بودجه مرتبط است با

هاي تنظیم و اجراي بودجه و اسـتفاده از تجـارب علمـی در امـور      مطالعه مستمر در امر بهبود روش .29
 .مذکور

اي و نظـارت   هاي سرمایه تهیه و تدوین شاخص و معیارهاي ارزیابی ساالنه طرحهاي تملک دارائی .30
وابسـته و تهیـه گـزارش از     هـاي  سازمانها در ستاد وزارت کشور،  ر بر پیشرفت فیزیکی این طرحمستم

 .روند اقدامات به منظور اطالع رسانی به مسئولین وزارتخانه

استفاده در بـرآورد   منظور بهثبت و نگهداري کلیه آمار و اطالعات پرسنلی براساس احکام صادره  .31
 .اعتبارات جاري وزارتخانه

 .فعالیت و عملیات ،و تنظیم ونگهداري اعتبارات بر حسب برنامه تهیه .32

ا و فعالیتهـاي مختلـف وزارتخانـه    هـ  دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه .33
زینه و ابالغ آن به اداره کل امور مالی و پیگیري تخصیص اعتبـارات سـه ماهـه پـس از     ه در قالب مواد
 .ابالغ بودجه

  



 

٦٠ 
 

 و ذیحسابی اداره کل امورمالی-3-5
اي مـالی قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر      هـ  امـه ن اي مورد نیاز واجـراي مقـررات وآئـین   ه زینهه تامین .١

اي مصـوب و حسـن اجـراي سـایر     هـ  مصـرف صـحیح اعتبـارات و بودجـه     منظـور  بهمقررات موضوعه 
 .هاي وزارت کشور مقررات مالی مربوطه درجهت پیشبرد وظایف و مسئولیت

تامین اعتبارات جاري و عمرانی وسایر اعتبارات جنبی براساس بودجه مصوب و اعتبـارات تخصیصـی    .٢
مچنـین  ه هـاي حقـوق شـاغلین و بازنشسـتگان و مـوظفین و      اي صادره و تهیه و تنظـیم لیسـت  ه و حواله

اي مـالی قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر      هـ  نامـه  نمطالبات گذشته کارکنان براساس مقـررات و آئـی  
 .ررات موضوعهمق

مچنین مسائل مربـوط بـه گشـایش    ه ترخیص کاالهاي گمرکی و ،بررسی واقدام درزمینه امورگمرکی .٣
 .اعتبار اسنادي

نگهـداري و   ،هاي تابعه و وابسـته  واحدهاي تدارکاتی و یا سازمان ،هاي وزارتخانه رسیدگی به حساب .٤
اي قـانون محاسـبات عمـومی و    ه امهتنظیم حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط براساس مقررات و آئین

 .سایر مقررات موضوعه
ا و هـ  مچنـین سـپرده  ه ا و نگهداري حساب وجوه دریافتی ازخزانه و سایر مراجع مربـوط و ه زینهه انجام .٥

اي مـالی قـانون محاسـبات عمـومی و سـایر مقـررات مـالی در        هـ  اوراق بهادار برطبق مقررات و آئینامه
اي هـ  زینـه ه نه و حسن اجراي نظام مالی جهت دریافـت و پرداخـت  جهت پیشبرد اهداف مالی وزارتخا

 .جاري و عمرانی وسایر اعتبارات جنبی وزارت کشور
هـاي اضـافه کـار سـاعتی و      مراجعه به بانکها جهت دریافت لیستهاي حقوق و مزایاي کارکنان ولیست .٦

 .ها ا و حوالجات ازبانکه مچنین دریافت اعالمیهه غیره و
یئـت وزیـران بصـورت وجـوه     ه ايهـ  یدي پایان سال کارکنان براسـاس تصـویبنامه  پرداخت پاداش و ع .٧

 .و غیره) کوپن(نقدي و یا غیرنقدي 
مچنین ه هاي صادره درخصوص قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و ا و دستورالعمله اجراي بخشنامه .٨

زینـه و انجـام   ه اجراي قانون محاسبات عمومی و سـایرمقررات عمـومی دولـت درمـورد صـدور اسـناد      
 .سایرامور براساس دستور مقامات مافوق

 .انجام سایر امور محوله .٩
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 4-5- اداره کل  امور رفاه و پشتیبانی

رسیدگی مستمر به امـور سـاختمانی   و  تعمیر ونگهداري و توسعه تأسیسات وتجهیزاتنظارت بر امور  .1
تنظـیم پیشـنهادهاي الزم بـراي     وبررسی و برآورد احتیاجات ساختمانی و تعمیـرات موردنیـازو تهیـه و   

 .احداث و تعمیر واقدام در تأمین اعتبارات مورد نیاز
اطفـاء   ،برودتـی ،هـاي حرارتی  مراقبت و رسیدگی درآماده نگهداشتن و استفاده از تأسیسات ودستگاه .2

 .انجام امور مربوط به آنهاپیگیري حریق روشنایی، ارتباطی و آسانسور و
 .وتعمیر وسایل فنی وتأسیسات وزارتخانه وسایر اماکن مربوطهمراقبت در حفظ و نگهداري  .3
مـورد  لوازم وتجهیـزات  ،از طریـق خریـداري تـدارکات    بررسی و تأمین احتیاجات واحدهاي مختلف .4

 . نیاز
 .متبوعسیسات وتجهیزات واحدهاي سازمانی وزارت أت ،ها امور رستوران نظارت بر .5
 .وتهیه وتنظیم و نگهداري حساب انبارهاواسناد خریدانجام امور مربوط به مناقصه و مزایده  .6
ــدام در .7 ــاز ســالیانه وزارت   خصــوص  اق ــورد نی ــارات م ــأمین اعتب ــوع و ت ــتانداريمتب ــا،  نیازهــاي اس ه

 .در امور پشتیبانی ها حسب ضرورت هاو بخشداري فرمانداري

 .یأت دولت و سایر مقرراته مدیریت نحوة تامین رفاه کارکنان در قالب مصوبات .8

 .هاي تعاونی براي کارکنان ررسی و مدیریت امور مربوط به طرح تأمین مسکن، بیمه کارکنان و طرحب .9

 .  تأمین مسکن و شرکت تعاونی بر اساس مقررات ،اي مربوط به رفاهه نظارت برحسن اجراي طرح  .10

الزم از اخـذ مجوزهـاي    ،ا و تطبیق با قوانین و مقـررات ه انجام امور اجرایی؛ اعم ازبررسی در خواست .11
روادیـد وبلـیط وسـایر مـوارد     ،تهیـه گذرنامه ،وزارت امور خارجهوهیئت نظارت بـر سـفرهاي خارجی  

 .ها هاي خارجی کارکنان وزارت کشور در ستاد و استانداري مرتبط؛ ماموریت

المللـی اعـم از    هاي داخلـی و بـین   هاوهمایش انجام امور پشتیبانی مربوط به برگزاري جلسات و نشست .12
 ...دایا وه تهیه،غذا و پذیرایی،امین محل برگزاري و اسکانت،تشریفات

اي انجام ه هاي خارجی میهمان وزارت کشور در زمینه یاته اجراي اقدامات پشتیبانی مربوط به حضور .13
دایا هـ  تهیه ،هاي رسمی آماده سازي محل نشست، ضیافت،اسکان ،تشریفات مربوط به استقبال و بدرقه

 ...و

 . اي مربوط به جا و مکانه اجراي دستورالعمل .14

 .انجام سایر امور محوله .15
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 5-5-دفتر تشکیالت و بهبود روشها

 .در راستاي منطقی نمودن اندازه دستگاه وزارتخانه ها و وظایف مهندسی مجدد مأموریت .1

 .اصالح ساختار سازمانی وزارت کشور و واحدهاي تابعه .2

ها و ایجاد سازمان مناسـب در وزارت   مسئولیت برقراري نظام مطلوب در امر سازماندهی، تعیین وظایف و .3
 .ها کشور در ستاد و استانداري

 .تابعه و وابسته هاي ي وزارت و سازمانارایه پیشنهاد درخصوص ادغام و انحالل واحدهاي غیرضرور .4

مستندسازي، تجزیه وتحلیل، اصالح و ممیزي فرایندهاي انجام کار به منظور بهبود مستمر آنها وفرهنـگ   .5
 .الزم در این خصوصسازي 

هـاي مـرتبط بـا مستندسـازي و اصـالح       پیگیري، نظارت بر استقرار سیستم مدیریت کیفیت و سـایر طـرح   .6
 .  فرایندها در واحدهاي صف و ستاد

هـاي مناسـب    ها و تهیه برنامـه  انجام مطالعات، تنظیم طرح و تالش در جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت .7
 .یران دستگاهدرخصوص حسن مدیریت و امور مد

 .اداري هاي مربوط به تحول نظارت و پیگیري اجراي مصوبات و بخشنامه .8

 .تهیه برنامه و نظرسنجی از ارباب رجوع درخصوص نحوه ارایه خدمات .9
هاي الزم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهـره وري  و ارزیـابی مسـتمر چگـونگی و      مطالعات و بررسی .10

 .اصالحی هاي حل عملکرد چرخه و ارایه راه
هاي الزم در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهـره وري و اسـتفاده و مصـرف بهینـه و      تهیه برنامه .11

 .مؤثر منابع
 .اي از چگونگی وضعیت بهره وري هاي نوبه جمع بندي و تهیه و ارایه گزارش .12

 .همسویی اهداف فردي و سازمانی جلب مشارکت کارکنان وزارت کشور براي ایجاد .13

هـاي نهفتـه کارکنـان بـه منظـور       هـا و توانمنـدي   کارگیري خالقیـت هایی در جهت به  اجراي طرح ارائه و .14
 .ها و تصمیمات آنان در اجراي برنامه مشارکت

 .سازمان کارکنان در افزایش اثربخشی و کارآییهاي مربوط به  ارائه برنامه .15
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 ماهنگی اموراقتصادي وتوسعه منطقه ايه معاونت-6

 .هاي اجرایی ها از طریق دستگاه سند آمایش استاناجراي و مشارکت در پیگیري  هماهنگی، .1

 .رفع مشکالت موجود منظور بهماهنگی و نظارت بر مسایل اقتصادي استانها ه ایجاد .2

 .اي مختلف تولیدي و اقتصادي در استانهاه ارزیابی وضعیت بخش .3

 .اه ا به منظور توسعه متوازن استانه بررسی امکانات اقتصادي استان .4

دیهاي استانها در امر نا و توانمه نظارت بر انجام مطالعات اقتصادي در راستاي شناسایی ظرفیت .5

 .اشتغال و تولید ،سرمایه گذاري

هـــا بـــا  اي الزم در امـــر مـــراودات و مبـــادالت اقتصـــادي اســـتانهـــ مـــاهنگیه نظـــارت و ایجـــاد .6

 .اي منطقه ايه دف و برگزاري نشسته مسایه وه کشورهاي

 .ها یند تدوین اطالعات اقتصادي استانآنظارت بر فر .7

 .انجام اقدامات الزم به منظور اجراي مصوبات شوراي عالی اشتغال .8

نظارت برچگونگی تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی و پیگیري امور مرتبط با ستاد تنظیم  .9

 .بازار

 .اي اقتصاديه اي صنعتی وخوشهه پیگیري امورمرتبط با شهرك .10

 .اي مرزيه چهاردر ارتباط با ایجاد و راه اندازي بازماهنگی ه ایجاد .11

 .اي مرزيه اي مرزي و مبادالت مرزي استانه نظارت بر فعالیت و عملکرد بازارچه .12

 .هماهنگی و پیگیري موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاري ومناطق ویژه اقتصادي .13

ــیون  .14 ــارکت در کمیس ــ مش ــتركه ــاريه اي مش ــادي  مک ــاي اقتص ــایشه ،ه ــ م ــه ــ تاي فرص اي ه

 .توسعه مراودات و مبادالت تجاري استانها منظور به... گذاري و  سرمایه

 .ها هاي برون مرزي استان هاي اجرایی ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاه هماهنگی با دستگاه .15

نظارت برحسن  برايا ه مکاري با سایر معاونته ماهنگی بین واحدهاي تابعه معاونت وه ایجاد .16

 .اجراي وظایف محوله
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 دفتر برنامه ریزي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي-1-6
رفـع   منظـور  بـه اعمال نظارت بر مسایل کلی اقتصادي اسـتانداریها و ارایـه راهکارهـاي الزم     .1

اي هـ  ا و کمیسیونه کمیته ،ستادها ،هاااز طریق طرح موضوعات در شور ،مشکالت و تنگناها
 .ذیربط

از طریــق طــرح  ،منظــور توســعه منــاطق مختلــف کشــور اي الزم بــه هــ فــراهم نمــودن زمینــه .2
مـاهنگی  ه مکـاري و ه اي ذیـربط بـا  هـ  شوراها و ستادها و کمیتـه  ،اه موضوعات در کمیسیون

 .و مراجع ذیربط ي اجراییها دستگاه
اي مـرتبط و انعکـاس آن بـه    هـ  هـا در زمینـه   بررسی و جمع بندي پیشنهادات واصله از اسـتان  .3

 .مسئولین ذیربط

نگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور ماهه ایجاد .4
 .اي ذیربطه مرتبط به تنظیم بازار و شرکت در جلسات و کمیته

اي اقتصادي و ارائه پیشـنهادات در راسـتاي   ه اي صنعتی و خوشهه پیگیري مشکالت شهرك .5
 .رفع مشکالت

هـا و ارائـه    اقتصادي و توسعه منطقـه اي اسـتان   آوري آمار و اطالعات مربوط به مسایل جمع .6
 .اي الزم به مسئولین ذیربطه تحلیل

 .اي تخصصی آنه اي شوراي آمایش سرزمین و کمیسیونه شرکت در جلسات و کمیته .7

بـا   ،مسـایه ه اي مرزي با کشورهايه اي منطقه اي استانه برنامه ریزي جهت برگزاري نشست .8
 .رویکردهاي اقتصادي و بازرگانی

دف هـ  مسـایه و ه اي بـا کشـورهاي   هـاي منطقـه   مکاريه ارائه پیشنهادات الزم در زمینه توسعه .9
 .مکاریهاي اقتصاديه اي مشتركه طرح در کمیسیون منظور به

اي مربـوط بـه امـور اقتصـادي و     هـ  سـتادها و کمیتـه   ،اهـ  کمیسیون ،شرکت مستمر در شوراها .10
 .توسعه منطقه اي و پیگیري انجام امور

ــادي     .11 ــام مطالعــات اقتص ــی و انج ــور بــهبررس ــدوین طــرح   منظ ــه و ت ــ تهی اي الزم بــراي ه
 .ها اي اقتصادي استانداريه ماهنگی و نظارت بر فعالیته ایجاد

هـاي ذیـربط پیرامـون توزیـع بهینـه امکانـات اقتصـادي بـه منظـور           ماهنگی با دسـتگاه ه ایجاد .12
 .اقتصادي دستیابی به توازن منطقه اي و گسترش عدالت اجتماعی و

 .مشارکت فعال در فرایند تعیین قیمت خرید محصوالت کشاورزي .13
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مـاهنگی بـین   ه اي تامین و توزیـع کـاال و ایجـاد   ه بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با زنجیره .14
 .اي اجرائیه دستگاه

اي اقتصـادي  هـ  تهیه و تدوین راهکارهاي الزم به منظور بهبـود وضـعیت و پیشـرفت فعالیـت     .15
 .استانها

و پیگیري مسائل و مشکالت مرتبط با ایجاد و توسـعه منـاطق آزاد تجـاري و منـاطق     بررسی  .16
 .هاي اجرایی ذیربط ویژه اقتصادي از طریق دستگاه

هاي اجرایی اسـتانها   ماهنگی بین مناطق آزاد تجاري و مناطق ویژه اقتصادي با دستگاهه ایجاد .17
اي اقتصـادي و  هـ  پیشـرفت فعالیـت  و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت و 

 .تجاري مناطق مزبور
اي مـرزي و نیـز تخصـیص سـهمیه     هـ  پیگیري مسائل و مشکالت اقتصادي مرتبط بـا بازارچـه   .18

 .اي مرزنشین و شرکت در جلسات و کارگروههاي مرتبطه ارزي تعاونی
ا بـا  ه ر استاناي مرزي ده ایجاد و راه اندازي بازارچه منظور بهبررسی و ارائه پیشنهادات الزم  .19

ــا ه کشــورهاي ــایه ب ــربط ه مس ــتگاههی ذی ــاهنگی دس ــور  ( م ــه، وزارت ام وزارت امورخارج
 .)اقتصادي و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزي

اي مــرزي و هــ اي اقتصــادي بازارچــههــ اي کارشناســی از فعالیــتهــ تهیــه و تــدوین گــزارش .20
 .مسئولین اجرایی ذیربطاي مرزنشین و انعکاس آن به ه تعاونی

 
 
 

 

  



 

٦٦ 
 

 ماهنگی امور سرمایه گذاري و اشتغاله دفتر-2-6
نظارت برعملکرد ورفع مشکالت  منظور بهاي الزم ه انجام مطالعات و تهیه و تدوین طرح .1

ستادها و  ،استانداریها در حوزه مسائل اشتغال و سرمایه گذاري از طریق طرح موضوعات در شورها
 .اي ذیربطه کمیسیون

اي کارشناسی پیرامون بازار کار و ه پیگیري اجراي مصوبات شوراي عالی اشتغال و انجام بررسی .2
 .اي ذیربطه ارائه پیشنهادات و مشکالت اجرایی به شوراي مذکور و کمیته

اي مربوط به امور اشتغال و سرمایه گذاري ه ا و کمیتهه کمیسیون ،اه کمیته ،شرکت در شوراها .3
 .یگیري امور مربوطهخارجی در استانها و پ

ا و ارائه ه جمع آوري و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوطه به اشتغال و سرمایه گذاري استان .4
 .اي الزم به مسئولین ذیربطه تحلیل

پیگیري و ارزیابی روند سرمایه گذاري خارجی در استانها و ارائه پیشنهادات اجرایی به  ،هماهنگی .5
 دستگاههاي ذیربط

گذاري و پیگیري امور  هاد در رابطه با رفع مشکالت و بهبود وضعیت اشتغال و سرمایهارائه پیشن .6
 .مرتبط

 .پیگیري مشکالت واحدهاي تولیدي .7
ها از طریق  گذاري استان اي سرمایهه اي فرصته مایشه منظور برگزاري ماهنگی بهه ایجاد .8

 .هاي اجرایی ذیربط دستگاه
ها در رابطه با مسائل  ات ارائه شده از سوي استانداريبررسی و جمع بندي نقطه نظرات و پیشنهاد .9

اي مشترك ه نشست ،شوراي عالی اشتغال ،یات دولته طرح در منظور به،گذاري اشتغال و سرمایه
اي ه اي فنی و اقتصادي  و انجام پیگیريه گذاري و کمک استانداران و جلسات سازمان سرمایه

 .الزم
هاي  مایشگاهنهاي اجرایی ذیربط در زمینه تشکیل  دستگاه هماهنگی الزم با وزارت امورخارجه و .10

 .برون مرزي با رویکرد جذب سرمایه گذاري خارجی

 .اي اقتصادي و بازرگانی مناطق مختلف کشوره شناسایی ظرفیت .11
بخصوص در مناطق  ،گذاران گذاري و جذب سرمایه تنگناهاي موجود در فرایند سرمایه شناسایی .12

 .اي ذیربط ه و وزارتخانه محروم از طریق دستگاهها

بررسی موانع ومشکالت وپیگیري از طریق  منظور بهاي  هاي منطقه ارگروهکساماندهی وبرگزاري  .13
 .هاي اجرایی دستگاه

گذاري از  بررسی وارائه پیشنهادات درزمینه رفع مشکالت وبهبود وضعیت اقتصادي مناطق وسرمایه .14
 .ذیربطاجرایی هاي  ا ودستگاهه وزارتخانهها وپیگیري وانعکاس به  طریق استانداري

 


