
    

 

  

 )هيأت وزيران 24/4/1394هـ مورخ 50961ت/51551تصويبنامه شماره (ريزي و توسعه استان  نامه اجرايي شوراي برنامه اصالح آيين

 

ساله پنجم  قانون برنامه پنج) 178(ماده ) هـ(ريزي كشور و به استناد بند  به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه 17/3/1394هيئت وزيران در جلسه 

 :تصويب كرد -1389مصوب -توسعه جمهوري اسالمي ايران 

به شرح زير اصالح  6/7/1390هـ مورخ 47221ت/134880ريزي و توسعه استان، موضوع تصويبنامه شماره  نامه اجرايي شوراي برنامه آيين

 :شود مي
 

) ل(، )ك(اصالح و بندهاي    به شرح زير ()هـ(و ) د(اصالح و بندهاي » سيزده كارگروه«به عبارت » هشت كارگروه«، عبارت )5(در ماده -1

 :شود به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي) م(و 
 

 زيست و توسعه پايدار آمار، محيطكارگروه تخصصي آمايش سرزمين،  -د

 

 كارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الكترونيك -هـ

 

 كارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري -ك

 

 كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري -ل

 

 كارگروه تخصصي استانداردسازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات -م

 

 :شود به شرح زير به ماده ياد شده اضافه مي) ف(و ) ع(شرح زير اصالح و بندهاي  به) الف(، بند )6(در ماده  -2
 

 )رييس(استاندار  -الف

 

 ريزي كشور رييس سازمان مديريت و برنامه -ع

 

 مدير كل استاندارد استان -ف

 

به شرح زير به ماده ) ت(و ) ش(، )ر(، )ق(،)ص(، )ف(، )ع(، )س(به شرح زير اصالح و بندهاي ) ح(و ) ز(، )ج(، بندهاي )8(در ماده -3

 :شود يادشده اضافه مي
 

 ريزي استان رييس سازمان مديريت و برنامه -ج

 

 اي استان مدير عامل شركت توزيع نيروي برق منطقه -ز

 

 مدير كل ارتباطات و فنĤوري اطالعات استان -ح

 

 ب وزيرنماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخا _س

 

 هيأت وزيران  24/04/1394هـ مورخ 50961ت/51551مصوبه 



 مدير كل نوسازي مدارس استان -ع

 

 هاي نفتي استان مديرعامل شركت پخش فرآورده -ف

 

 رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مركز استان -ص

 

 مدير كل استاندارد استان -ق

 

 اي استان مديرعامل شركت آب منطقه -ر

 

 مدير عامل شركت آب و فاضالب شهري استان -ش

 

 مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي استان -ت

 

 :شود به شرح زير به ماده ياد شده اضافه مي) خ(و ) ث(، )ت(، )ش(به شرح زير اصالح و بندهاي ) ي(و ) هـ(، )ج(، بندهاي )10(در ماده -4
 

 ريزي استان رييس سازمان مديريت و برنامه -ج

 

 مدير كل آموزش و پرورش استان -هـ

 

 ورزش و جوانان استانمدير كل  -ي

 

 هاي دفاع مقدس استان مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش -ش

 

 نماينده وزير علوم، تحقيقات و فنĤوري -ت

 

 مديرعامل جمعيت هالل احمر استان -ث

 

 رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مركز استان -خ

 

كارگروه تخصصي آمايش «جايگزين عبارت » ايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايداركارگروه تخصصي آم«، عبارت )12(در ماده  -5

، )ر(، )ق(، )ص(، )ف(، )ع(، )س(، )ن(، )م(، )ل(به شرح زير اصالح و بندهاي  )فال(و بند » زيست و توسعه پايدار سرزمين، آمار، محيط

 :شود به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي) ث(و  )ت(، )ش(
 

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

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -ل

 

 مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان -م

 

 مدير كل ارتباطات و فنĤوري اطالعات استان -ن

 

 مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري -س

 

 مدير كل ثبت احوال استان -ع

 



 ييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مركز استانر -ف

 

 مدير كل پست استان -ص

 

 اي استان مديرعامل شركت آب منطقه -ق

 

 اي استان مدير عامل شركت توزيع نيروي برق منطقه -ر

 

 مدير كل منابع طبيعي استان -ش

 

 مدير كل استاندارد استان -ت

 

 زيست مردم نهاد محيطهاي  نماينده شبكه سازمان -ث

 

كارگروه تخصصي آمايش سرزمين »به عبارت » كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار«، عبارت )13(در ماده  -6

 :شود به شرح زير به ماده ياد شده اضافه مي) ن(و ) م(، )ل(،)ك(اصالح و بندهاي » آمار، محيط زيست و توسعه پايدار
 

 هاي اجرايي شوراي عالي آمار در استان ها و سياست ر اجراي برنامههماهنگي د -ك

 

 هاي توسعه استاني هاي آماري مورد نياز برنامه هاي موضوع ها و اولويت شاخص -ل

 

 اشاعه و ارتقاي فرهنگ آماري متناسب با شرايط استان -م

 

 ي در استان با رعايت استانداردهاي مركز آمار ايرانهاي آمارگيري مل هاي عمومي و طرح هماهنگي در اجراي بهينه سرشماري -ن

 

 :شود به شرح زير اصالح مي) 14(ماده  -7
 

 :شود اعضاي كارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الكترونيك به شرح زير تعيين مي -14ماده 
 

 )رييس(استاندار  -الف
 

 )دبير(ريزي استان  رييس سازمان مديريت و برنامه -ب
 

 ريزي استان توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامهمعاون  -ج

 

 مدير كل ارتبااطات و فناوري اطالعات استان -د

 

 مدير كل فنĤوري اطالعات استانداري -هـ

 

 مدير كل جهاد كشاورزي استان -و

 

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 

 مدير كل آموزش و پرورش استان -ح

 



 ل راه و شهرسازي استانمدير ك -ط

 

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -ي

 

 نماينده وزارت نيرو با معرفي وزير نيرو -ك

 

 رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مركز استان -ل

 

 مدير كل صدا و سيماي مركز استان -م

 

 شهردار مركز استان -ن

 

 اي استان رايانهرييس سازمان نظام صنفي  -س

 

 مدير كل حفاظت محيط زيست استان -ع

 

 مدير كل استاندارد استان -ف

 

 مدير كل دفتر آمار و اطالعات استانداري -ص

 

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

 

كارگروه تخصصي تحول اداري و دولت »جايگزين عبارت » وهش، فنĤوري و تحول اداريكارگروه تخصصي پژ«عبارت ) 15(در ماده -8

 :شود به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي) ك(و ) ي(نيز به شرح زير اصالح و بندهاي ) ط(و ) ح(، )ز(و بندهاي » الكترونيك
 

 هاي اجرايي هاي خدمات الكترونيكي دستگاه راهكارهاي توسعه زيرساخت -ز

 

 دستگاهي در استان گذاري اطالعات بين كارهاي به اشتراك راه -ح

 

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

 

 هاي استاني دستگاه)ها وبسايت(سازي، استانداردسازي و بهينه كردن تارنماهاي  ساز و كارهاي يكسان -ي

 

 بندي، هماهنگي و تسهيل جهت توسعه خدمات الكترونيكي قابل ارايه بر بستر شبكه ملي اطالعات در استان شناسايي، اولويت -ك

 

» كارگروه تخصصي سالمت، ايمني و امنيت غذايي«جايگزين عبارت » كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي«، عبارت )16(در ماده  -9

 :شود به شرح زير به ماده ياد شده اضافه مي) ص(و ) ف(، )ع(ح و بندهاي نيز به شرح زير اصال) ج(و بند 
 

 ريزي استان رييس سازمان مديريت و برنامه -ج

 

 مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري -ع

 

 مدير كل تعزيرات حكومتي استان -ف

 

 مدير كل استاندارد استان -ص

 



 :شود به شرح زير به ماده ياد شده اضافه مي) م(ر اصالح و بند به شرح زي) الف(، بند )20(در ماده  -10
 

 )رييس(بط استانداري  معاون ذير -الف
 

 مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري -م

 

 :شود به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي) ظ(و ) ض(به شرح زير اصالح و بندهاي ) الف(، بند )22(در ماده -11
 

 )رييس(معاون هماهنگي امور عمراني استانداري  -الف
 

 مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري -ض

 

 مدير كل تعزيرات حكومتي استان -ظ

 

 :شود به شرح زير به ماده يادشده اضافه مي) ظ(به شرح زير اصالح و بند ) ج(و ) ب(، بندهاي )24(در ماده  -12
 

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

 ريزي استان االختيار سازمان مديريت و برنامه نماينده تام -ج

 

 مدير كل استاندارد استان -ظ

 

 :شود اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب اصالح مي) 31(و ) 30(، )29(، )28(، )27(، )26(متن زير به عنوان مواد  -13
 

 :شود عه روستايي و عشايري به شرح زير تعيين مياعضاي كارگروه تخصصي توس -26ماده 
 

 )رييس(ريزي استانداري  معاون برنامه -الف
 

 )دبير(مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري  -ب
 

 مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري -ج

 

 مدير كل راه و شهرسازي استان -د

 

 مدير كل جهاد كشاورزي استان -هـ

 

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -ز

 

 مدير كل ارتباطات و فنĤوري اطالعات استان -ح

 

 مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان -ط

 

 مدير كل آموزش و پرورش استان -ي

 



 مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان -ك

 

 زيست استانمدر كل حفاظت محيط  -ل

 

 مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -م

 

 مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي استان -ن

 

 رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مركز استان -س

 

 استان  مدير كل امور عشاير -ع

 

 مدير عامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير استان -ف

 

 يكي از بخشداران استان به پيشنهاد رييس كارگروه و تأييد كارگروه -ص

 

 نماينده دهياران استان به انتخاب دهياران -ق

 

 يك نفر از روساي شوراي اسالمي روستا با معرفي رييس شوراي اسالمي استان -ر

 

 :شود موارد زير تعيين ميوظايف كارگروه تخصصي توسعه روستايي و عشايري، بررسي و ارايه پيشنهاد در -27ماده 
 

 تهيه سند توسعه روستايي استان -الف

 

 ها و توانمندسازي مناطق عشايري هاي توسعه و عمران روستا هماهنگي در تدوين برنامه -ب

 

 هاي مربوط هاي توسعه روستايي ملي و بررسي تغييرات شاخص هاي توسعه روستايي در چارچوب شاخص استخراج شاخص -ج

 

 وري ها و افزايش بهره افزايي جهت كاهش هزينه هاي اجرايي استان به منظور هم ر هماهنگي بين دستگاهساز و كا -د

 

 اي محيطي، اجتماعي و اقتصادي در حوزه روستايي متناسب با بسته توسعه روستايي و شرايط منطقه هاي فرهنگي، زيست ارتقاي شاخص -هـ

 

 هاي مختلف هاي نسبي روستاها و مناطق عشايري استان در زمينه تها و مزي گيري از قابليت شناسايي و بهره -و

 

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

 

 هاي مرتبط گذاري در روستاها با رعايت سياست هاي تشويقي و توسعه سرمايه بسته -ح

 

 هاي اجتماعي در روستاها و مناطق عشايري بيمهتشويق و توسعه  -ط

 

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

 

 رفع تنگناها و مشكالت موجود در زمينه افزايش درآمد و بهبود شرايط زندگي در روستاها و مناطق عشايري -ك

 

 ساماندهي و اسكان عشاير -ل

 



 ت در جهت تخصيص اعتبارات توسعه روستايي از محل اعتبارات استانيتعيين اولوي -م

 

 ها و شوراهاي اسالمي روستايي در پيشبرد امور توسعه روستا گيري از ظرفيت دهياري تقويت و بهره -ن

 

زي و توسعه استان و ري هاي تخصصي شوراي برنامه ها و مسايل و مشكالت توسعه روستايي مرتبط با وظايف ساير كارگروه بررسي چالش -س

 ربط ارايه به كارگروه ذي

 

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

 

 ها و ساز و كارهاي الزم براي توانمندسازي دهياران تهيه برنامه -ف

 

 :شود مياعضاي كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري به شرح زير تعيين  -28ماده 

 

 )رييس(ربط استاندار  معاون ذي -الف

 

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

 

 ريزي استان رييس سازمان مديريت و برنامه -ج

 

 مدير كل ارتباطات و فنĤوري اطالعات استان -د

 

 جمهور نماينده معاونت علمي و فنĤوري رييس -هـ

 

 رؤساي پارك علم و فنĤوري استان به انتخاب معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يكي از -و

 

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 

 رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان -ح

 

 مدير كل حفاظت محيط زيست استان -ط

 

 رييس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان -ي

 

 دانشگاهي استانرييس جهاد  -ك

 

 استان  مدير كل آموزش و پرورش -ل

 

 مدير كل صدا و سيماي مركز استان -م

 

 مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري -ن

 

 نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير -س

 

 استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنĤوريها و مؤسسات پژوهشي دولتي  يك نفر از رؤساي دانشگاه -ع

 

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



 

 يك نفر از رؤساي واحدهاي استاني دانشگاه ازاد اسالمي به انتخاب رييس دانشگاه ازاد اسالمي -ص

شركت هاي توليدي و خدمات مهندسي و دانش بنيان استان كه حداقل يك نفر از آنان از بخش دونفر از مديران ارشد  -ق

 .غيردولتي باشد با معرفي استاندار

 

 :شود وظايف كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي -29ماده

 

 ايش علم و فنĤوري استانيتدوين و به روز رساني سند آم -الف

 

 ريزي در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوري منطقه در استان برنامه -ب

 

 مدت، ميان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري استان بر اساس سند آمايش مصوب هاي كوتاه تدوين برنامه -ج

 

 هاي استاني ها و مزيت شناسايي نيازها، تواناييهاي تحقيقاتي و فنĤوري استان بر مبناي  تعيين اولويت -د

 

 هاي علمي، فنĤورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شوراي علوم، تحقيقات و فناوري نحوه نظارت بر فعاليت -هـ

 

هاي دانش  هاي فنĤوري و شركت هاي علم و فنĤوري و شهرك هاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراكز رشد، پارك تدوين برنامه -و

 بنيان در استان

 

هاي استاني در زمينه آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري با اهداف و  تدوين ساز و كار همسويي بين اهداف و سياست -ز

 هاي ملي سياست

 

 :شود اعضاي كارگروه تخصصي استانداردسازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات به شرح زير تعيين مي-30ماده 
 

 )رييس(هماهنگي امور عمراني استانداري معاون  -الف
 

 )دبير(مدير كل استاندارد استان  -ب
 

 مدير كل دفتر فني استانداري -ج

 

 مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري -د

 

 مدير كل جهاد كشاورزي استان -هـ

 

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 

 مدير كل راه و شهرسازي استان -ز

 

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

 

 مدير كل آموزش و پرورش استان -ط

 

 مدير كل فنĤوري اطالعات و ارتباطات استان -ي

 

 ريزي استان رييس سازمان مديريت و برنامه -ك



 

 اي استان مدير عامل شركت آب منطقه -ل

 

 استاناي  مدير عامل شركت توزيع نيروي برق منطقه -م

 

 مدير كل حفاظت محيط زيست استان -ن

 

 مدير كل صدا و سيماي مركز استان -س

 

 دادستان مركز استان -ع

 

 رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مركز استان -ف

 

 مدير كل تعزيرات حكومتي استان -ص

 

 مدير كل دامپزشكي استان -ق

 

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

 

 رييس مجمع امور صنفي استان -ش

 

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -ت

 

 مدير كل گمرك استان -ث

 

 شهردار مركز استان -خ

 

 :شود وظايف كارگروه تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي-31ماده 
 

هاي  انداز توسعه كيفيت كاال و خدمات متناسب با شرايط و مزيت هاي نظام استانداردسازي و تنظيم سند چشم تبيين راهبردها و اولويت -الف

 خاص استان جهت ارايه به شورا

 

 رايه راهكارهاي اجراييبررسي موانع و مشكالت استانداردسازي و وضعيت اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي محصوالت استان و ا -ب

 

هي  ها و انجمن ها به ويژه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و تشكل هاي تخصصي سازمان ها و ظرفيت گيري از توانمندي پيشنهاد نحوه بهره -ج

 صنفي جهت مشاركت فعال در تدوين و به روز رساني استانداردهاي ملي و توسعه استاندارد سازي در استان

 

هاي عمومي و تخصصي در راستاي  نگ استاندارد در جامعه و ارايه پيشنهادات الزم در جهت آموزش و افزايش آگاهيبررسي سطح فره -د

 استاندارد و كيفيت

 

پيشنهاد نحوه هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با حقوق مصرف كنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بارسي استاندارد و كيفيت و  -هـ

كننده در سطح استان و ايجاد بسترهاي مناسب به منظور تسريع در روند رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان در  تقويت حقوق مصرف

 ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

 

بررسي چگونگي تخصيص درصدي از منافع و اعتبارات پژوهشي و تملك دارايي واحدهاي استاني جهت تدوين، ترويج و نظارت بر  -و



 نداردها و تجهيز آزمايشگاه هاي فني و مراكز ارزيابي انطباق استاناجراي استا

 

ارايه ساز و كارهاي نحوه اجراي استانداردهاي اجباري و پيگيري تخلفات احتمالي در زمينه مخاطرات اقتصادي، ايمني، بهداشت و  -ز

 سالمت عمومي

 

 ت و واردات در سطح استان به منظور كنترل هاي كيفيبررسي خط مشي و نحوه هماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با صادرا -ح

 

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

 

ومي مشمول ارايه پيشنهادهاي الزم جهت كنترل صحت عملكرد اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عم -ي

 استاندارد اجباري و نظارت بر وضعيت عيار فلزات گرانبها با هماهنگي دستگاه هاي مرتبط در سطح استان

 

كمك به تصميم سازي در خصوص نحوه ترويج و پياده سازي استانداردهاي معيار مصرف انرژي در توليدات و سامانه هاي انرژي بر در  -ك

 سطح استان

 

 زم به منظور كنترل و نظارت بر نازل هاي سوخت مايع و گاز با هماهنگي دستگاه هاي مرتبط در سطح استانارايه پيشنهادهاي ال -ل

 

پيگيري و اجراي مصوبات شوراي استاندارد استان و تهيه گزارش از نتايج حاصله جهت ارايه به شوراي برنامه ريزي و شوراي استاندارد  -م

 استان

 

د استان ها در حوزه استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات و پيشنهاد تشويق دستگاه هاي برتر و بررسي و تنظيم گزارش عملكر -ن

 .معرفي دستگاه هاي ناموفق و ناكارآمد

 

 معاون اول رييس جمهور -جهانگيري اسحاق                                                                                                                      

 


