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ریزی و توسعه استاننامه اجرایی شورای برنامهیینآ  

(هیئت وزیران 12/3/1398هـ مورخ 54487ت/29018نامه شماره )تصویب  

 سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد 17/4/1396مورخ  1۲58۲31به پیشنهاد شماره  5/3/1398هیأت وزیران در جلسه 
ریزی و نامه اجرایی شورای برنامه آیین  -1395مصوب-های توسعه کشور  قانون احکام دائمی برنامه( 31ماده )الف( )بند 

 :توسعه استان را به شرح زیر تصویب کرد

 ریزی و توسعه استاننامه اجرایی شورای برنامه آیین

 :روندکارمینامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به در این آیین -1ماده

 .  1395مصوب  -های توسعه کشور قانون: قانون احکام دائمی برنامه -الف 

 .سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -ب 

 .(ریزی استان )سازمان برنامه و بودجه استانسازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه -پ 

 .ریزی و توسعه استانشورا: شورای برنامه -ت 

 .ریزی و توسعه استاننه: دبیرخانه شورای برنامهدبیرخا -ث 

 .ریزی و توسعه استانهای تخصصی ذیل شورای برنامه: کارگروهکارگروه -ج 

 :قانون و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است( 31ترکیب اعضای شورا براساس بند )الف( ماده ) -2 ماده

 .قانون( 31ماده )وظایف و اختیارات مندرج در بند )ب(  -الف 

قوانین،  براساس شورا دبیر برنامه، با پیشنهاد -ای استان به تفکیک دستگاه بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه -ب 
 .مقررات و اسناد باالدستی

 .شورا دبیر پیشنهاد با استان ایسرمایه هایدارایی های اعتبارات تملکهای تعیین پروژهها و اولویتبررسی و تصویب سیاست -پ 

 .شده از طرف هیأت وزیران درچهارچوب قوانین و مقررات و اسناد باالدستیسایر وظایف محول -ت 

 :شرح زیر استدبیرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظایف آن به  -3ماده 

قانون با هماهنگی ( 31بند )الف( ماده )( 5بندی تشکیل جلسات شورا، مطابق تبصره )تهیه دستور کار و برنامه زمان -الف 
 .رییس شورا
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 .ربط استانهای اجرایی ذیارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه -ب 

-روههای فصلی و ساالنه از عملکرد شورا و کارگهای ارزیابی مستمر، پیگیری مصوبات شورا، تهیه گزارشارایه گزارش -پ 

 .ها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا

 .سازی آنها برای طرح و تصویب در شوراها و آمادهریزی شهرستانبرنامه ها و کمیتههای کارگروهبررسی پیشنهاد -ت 

 .هاهای یکساله کارگروهپیگیری تهیه و هماهنگی برنامه -ث 

 .چوب قوانین و مقررات و اسناد باالدستیسایر موارد ابالغی از سوی شورا در چهار -ج 

 .مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود - تبصره

 :شودشرح زیر تشکیل میهای تخصصی بهمنظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروهبه  -4ماده 

 .گذاریاشتغال و سرمایه کارگروه اقتصادی، -الف  

 .زیستکارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط -ب 

 .کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده -پ 

 .کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری -ت 

 .کاری ایجاد کنندگروه توانند با تصویب شورا، به تناسب موضوعها میکارگروه -1تبصره

ها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورا در چهارچوب قوانین و مقررات کلیه تصمیمات کارگروه -2تبصره
 .االجرا استمربوط، الزم

شابه در نامه، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مبا ابالغ این آیین -3تبصره 
جز موارد مصرح در های اجرایی ملی و استانی به های ذیل آن توسط مقامات و دستگاهموضوعات و وظایف شورا و کارگروه

 .قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود

 :شرح زیر استها به شرایط و نحوه تشکیل جلسات کارگروه - 5ماده

ها در ها حضور یابند. در صورت غیبت موجه اعضای ثابت کارگروه در جلسات کارگروهباید شخصاً اعضای کارگروه -الف 
 .یابداالختیار با هماهنگی رییس کارگروه و معرفی کتبی در جلسه بدون حق رأی حضور میجلسه، نماینده تام

و نفر از افراد حقیقی )که حداقل یکی نهاد مرتبط استانی را به عنوان عضو ناظر و دها موظفند دو سازمان مردمکارگروه -ب 
نظر به پیشنهاد دبیر و تأیید کارگروه، به طور سالیانه انتخاب و به جلسات کارگروه از آنها از بانوان باشد( را به عنوان صاحب

 .دعوت کنند
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و به تشخیص  دبیر کارگروه موظف است عالوه بر اعضای ثابت، از اعضای متغیرکارگروه بر حسب موضوع دستور کار -پ 
 .رییس کارگروه دعوت به عمل آورد. اعضای متغیر در جلسه دارای حق رأی هستند

 .های مصوب شورا خواهد بودها طبق روشدر سایر موارد، شیوه عمل کارگروه -ت 

 :گذاری به شرح زیر استوظایف کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه - ۶ماده 

 .قانون اساسی( 44های کلی اصل )اجرای سیاست هایی برایارایه برنامه -الف 

های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و های مرتبط با امور اقتصادی و بخشپیگیری اجرای برنامه -ب 
 .های توسعهخدمات در چهارچوب برنامه

 .مقاومتی های مصوب ستاد فرماندهی اقتصادها و برنامهارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست -پ 

 .های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استانهای حمایت از جریانارایه برنامه -ت 

 .ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان -ث 

 .های افزایش تولید ناخالص داخلی استانارایه شیوه -ج 

 .های تولید و مصرف پایدار در سطح استانها و الگوترویج روشهایی برای ترغیب و ارایه برنامه -چ 

 .سازی اقتصادی خانوارهای استانهایی برای ارتقای معیشت و ظرفیتارایه برنامه -ح 

 .های اقتصادیهای مردمی در فعالیتبررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت -خ 

 .های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتیپیگیری توسعه صادرات کاال و خدمات بخش -د 

 .های تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکلبررسی علل رکود یا توقف واحد -ذ 

 .بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کاال و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط -ر 

 .ای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکبررسی راهکاره -ز 

پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصوالت کشاورزی خارج  -ژ 
 .از الگوی کشت

 .های اقتصادیپیگیری مصرف بهینه آب در بخش -س 

بیمه محصوالت کشاورزی و دامی در چهارچوب  بررسی روند خرید محصوالت بخش کشاورزی و توسعه پوشش -ش 
 .قوانین و مقررات حمایتی

 .بخشی به اقتصاد روستایی و عشایریارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع -ص  
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صنعتی و ویژه  -ق آزاد تجاری های قانونی و اجرایی مناطگیری بیشتر از ظرفیتارایه سازوکارهایی برای بهره -ض  
 .های مرزیاقتصادی و بازارچه

 .هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استانارایه برنامه -ط  

 .تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان -ظ  

عالی آموزش و تربیت فنی، عالی اشتغال و شورایربط از جمله شورایعالی ذیهایتسهیل اجرای تصمیمات شورا -ع  
 .ای و مهارتیحرفه

بنیان و های نوپا و دانشها(، کسب و کارگذاری در کارآغازیان )استارت آپهایی برای حمایت از سرمایهارایه برنامه -غ  
، عشایری، شهری و آمایش توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی

 .زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریسرزمین و محیط

یافته، روستایی و مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعههای بلندمدت و میانبسترسازی ایجاد و توسعه برنامه -ف  
 .های توسعه و اهداف توسعه پایدارمرزی در چهارچوب برنامه

های غیردولتی براساس ای نظام بانکی و بخشها و اقدامات توسعهگذاریارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه -ق  
 .ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطهای اسناد توسعهاولویت

های نسبی به مزیتهای مختلف اقتصادی با توجه گذاری در بخشپیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه -ک  
 .و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی

  بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی -گ  

  .کل امور مالیاتیکل تأمین اجتماعی و ادارهها، ادارههای مرتبط از جمله بانکسازمان

های فنی، ار استان و ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزشبررسی وضعیت و نظارت بر بازار ک -ل  
 .ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاریای و مهارتی در چهارچوب صالحیت حرفهحرفه

عالی اشتغال و اسناد رایدار با رعایت تصمیمات شوهای اولویتهای پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیتارایه برنامه -م  
 .آمایش سرزمین

 .ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کارحرفه و بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی -ن  

 :گذاری عبارتند ازاعضای کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه -7ماده  

 :اعضای ثابت -الف  

 ()رییساستاندار  -1 

 (رییس سازمان استان )دبیر -۲ 
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری -3 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان -4 

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان - 5 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان - 6 

 مدیرکل امور مالیاتی استان -7 

 اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانمدیرکل میر - 8 

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان -9 

 مدیرکل آموزش و پرورش استان -1۰

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری -11

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان -1۲

 های استاندبیر شورای هماهنگی بانک -13

 رییس اتاق تعاون استان -14

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان -15

 رییس اتاق اصناف استان -16

 رییس شورای اسالمی استان -17

 های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورایکی از رؤسای دانشگاه -18

 ناظر یا مدیرکل گمرک استان -19

 مدیرکل بهزیستی استان -۲۰

 خمینی )ره( استانمدیرکل کمیته امداد امام  -۲1

 رییس سازمان بسیج سازندگی استان -۲۲

 .رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان -۲3

 :اعضای متغیر -ب 

 مدیرکل اطالعات استان -1
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 مدیرکل راه و شهرسازی استان -۲

 مدیرکل استاندارد استان -3

 حسب مورد فرماندار شهرستان -4

 استانرییس پارک علم و فناوری  - 5

 های صنعتی استانمدیرعامل شرکت شهرک - 6

 ای استانمدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه -7

 (صنعتی و ویژه اقتصادی )در صورت وجود -تجاری  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد - 8

 (های ساحلیمدیرکل شیالت استان )برای استان -9

 (مدیرکل بنادر و دریانوردی استان )در صورت وجود -1۰

 .های استان حسب موردرؤسای بانک -11

زیست به وظایف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط - 8ماده 
 :شرح زیر است

های ای، روستایی و شهری، طرح ای، ناحیههای توسعه عمران منطقهبررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص طرح -الف 
های و فرسوده، تبدیل روستا به شهر، طرح های قدیمیهای بهسازی، نوسازی و مرمت بافتشهری، طرحهای مجموعه

های غیررسمی با رعایت مالحظات آمایش سرزمین، اسناد توسعه استان و الزامات گاهساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت
 .ربطپدافند غیرعامل به مراجع قانونی ذی

 .عالی شهرسازی و معماری ایرانربط از جمله شورای عالی ذی هایمات شوراتسهیل اجرای تصمی -ب

 .های زیربناییهای توسعه استان در حوزهبررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه -پ 

تأسیسات  نامه استفاده از اراضی، احداث بنا وبررسی و ارایه سازوکارهای الزم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین -ت 
 .ها و محدوده روستاهادر خارج از حریم شهر

ها و ها، روستانهاد در راستای توسعه زیرساختی شهرهای مردمهای مردم و سازمانبررسی راهکارهای افزایش مشارکت -ث 
 .مناطق عشایری استان

 .آورهای پایدار و تابروستاها و شهرهای مقاوم و پیگیری تحقق ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای زیرساخت -ج 

آوری و تصفیه فاضالب در سطح استان و بررسی و ارایه پیگیری ارتقای دسترسی به آب سالم و سامانه جمع -چ 
 .های اقتصادیبرداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخشسازوکارهای نحوه بهره
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 .شایر و ارایه پیشنهادهایی برای راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایربررسی مسایل و مشکالت روستاییان و ع -ح 

 .گیری از ظرفیت آنها در پیشبرد امور توسعه روستاهاهای توانمندسازی دهیاران و بهرهبررسی و پیشنهاد برنامه -خ  

 .های مدیریت بحران و حوادث طبیعیبررسی و پیگیری طرح -د  

ای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی )از قبیل بین شهری، شهری، روستایی، ریلی و هوایی( و ارایه راهکارهایی بر -ذ 
 .هاارتقای وضعیت ایمنی راه

های نو و های ایجاد انرژیسازی مصرف انرژی و ارایه سازوکارهایی برای توسعه ظرفیتهای بهینهبررسی برنامه -ر 
 .تجدیدپذیر

 .فنی استان در پیشبرد امور مرتبط برداری از ظرفیت شورایبهره -ز 

 .هاگاهها و سکونتپیگیری انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از شهر -ژ 

های مناطق شهری و روستایی های توسعه کمی و کیفی مسکن و زیرساختبررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه -س 
  .و عشایر

 .انداز استانآمایش و سند چشم بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه -ش 

های منظومه روستایی از ای و طرحهای توسعه ناحیهمدت استانی، شهرستانی، طرحهای توسعه میانبررسی برنامه -ص 
 .زیستی و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنهامنظر مالحظات آمایشی، محیط

 .عالی آمایش سرزمینعالی آمار و شورایاجرایی شورای هایها و سیاستتسهیل اجرای برنامه -ض 

 .های اجرایی استانهای ثبتی دستگاهبررسی و ایجاد هماهنگی آمار -ط 

 .های توسعه استانهای آماری مورد نیاز برنامهها و اولویتبررسی و پیشنهاد شاخص -ظ 

های مکانی استان و و داده ( GIS ) مانه اطالعات جغرافیاییهای اصلی سابررسی و ارایه تدابیر الزم برای تهیه نقشه -ع 
 .رسانی آنروزبه

 .ها و راهکارهای الزم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش تحقق آنهاپیشنهاد سیاست -غ 

 .آمایش سرزمینها و روستاها در چهارچوب سند بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهر -ف 

زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط -ق  
 .سطح استان

گاهی و استقرار جمعیت و فعالیت در استان در پیوند با های مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونتبررسی برنامه -ک  
 .دستاسناد فرا
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 .سازی نهادی و انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایداربررسی و ارایه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت -گ  

 .ایریزی منطقههای برنامههای توسعه پایدار در پهنه استان براساس دیدگاهبررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخص -ل  

 .)اکوسیستم( و حفاظت از تنوع زیستی در پهنه استانبوم بررسی و تسهیل ارتقای زیست -م  

 .زایی، گرد و غبار و ریزگردهاهای مقابله با پدیده بیابانبررسی و ارایه راهکار -ن  

 .ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی استانبررسی و ارایه راهکارهای برنامه -و  

 .( SDI ) های مکانیراهبری زیرساخت داده - -ه 

های پاک و مقرون های ارتقای دسترسی به انرژیهای آمایشی مصوب استان و بررسی سیاستپیگیری اجرای طرح -ی  
 .صرفه در سطح استانبه

زیست اعضای کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط -9ماده 
 :عبارتند از

 :اعضای ثابت -الف  

 ()رییس استاندار -1 

 (مدیر کل راه و شهرسازی استان )دبیر -۲ 

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری -3 

 رییس سازمان استان -4 

 رییس سازمان جهادکشاورزی استان - 5 

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان - 6 

 زیست استانمدیرکل حفاظت محیط -7

 و گردشگری استان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی - 8 

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان -9 

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان -1۰ 

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر -11 

 یکی از شهرداران استان به انتخاب رییس کارگروه -1۲

 مدیرعامل شرکت گاز استان -13
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 ای استانمی آب منطقهمدیرعامل شرکت سها -14

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان -15

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان -16

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان -17

 مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری -18

 مدیرکل هواشناسی استان -19

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان -۲۰

 .یس شورای اسالمی استانری -۲1

 :اعضای متغیر -ب 

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان -1

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -۲ 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان -3 

 مدیرکل ثبت احوال استان -4 

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان - 5 

 های نفتی استانفرآوردهمدیرعامل شرکت پخش  - 6 

 های صنعتی استانمدیرعامل شرکت شهرک -7 

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان - 8 

 (مدیرکل امور عشایر استان )در موضوعات مرتبط -9

 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان -1۰

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان -11

 مدیرکل استاندارد استان -1۲

 ای استانمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده -13

 (های ساحلیمدیرکل بنادر و دریانوردی استان )استان -14



1۰ 

 

 حسب مورد فرماندار شهرستان -15

 دهیار یکی از روستاهای استانی به انتخاب رییس کارگروه -16

 .های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورایکی از رؤسای دانشگاه -17

 :وظایف کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده به شرح زیر است -10 ماده

  .عالی رفاه و تأمین اجتماعیعالی از جمله شورای اجتماعی کشور و شورای هایتسهیل اجرای تصمیمات شورا -الف 

 .های اجتماعی و آثار ناشی از آنپذیر اجتماعی و کاهش آسیبهای آسیببررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانون -ب 

 .بررسی و پیشنهاد برای بازیابی هویت ملی و مذهبی و ارتقای خودباوری در نسل جوان -پ 

 .بررسی و ارایه سازوکارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده -ت 

 .ربطذیهای بررسی مسایل و مشکالت و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخص -ث 

 .فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان سازی اوقاتبررسی و ارایه راهکارهای حمایت از غنی -ج 

 .ای استانهای بزرگ توسعههای فرهنگی، اجتماعی و سالمت برای طرحبررسی و نظارت بر حسن انجام پیوست -چ 

 .مگانی و قهرمانی و حل مسایل و مشکالت مربوط به آنبررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای الزم برای توسعه ورزش ه -ح 

 .تاریخی و صیانت از میراث معنوی -برداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی ریزی حفظ و بهرهبررسی و برنامه -خ 

 .بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی -د 

 .های مردمیمشارکتبررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و  -ذ 

 .همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی -ر 

 .های جنسیتی در سطح استانهای الزم در کاهش نابرابریهماهنگی برای فراهم نمودن زمینه -ز 

 .های رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی استانبررسی و ارایه راهکارهای ارتقای شاخص -ژ 

 .ایه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقرریزی و اربرنامه -س 

 .ویژه روستایی و عشایریهای اجتماعی در مناطق محروم بهبررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه بیمه -ش 

 .های توسعه روستاییبررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص -ص 

 .امنیت غذایی عالی سالمت وتسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورای -ض 

  .بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سبک زندگی سالم و سالمت و امنیت غذایی -ط 
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 .های بهبود آنویژه دختران و راهدر گروه سنی کودکان و نوجوانان به بررسی و ارایه راهکارهای سالمت جسمی -ظ 

 .نهاهای نوپدید و مهار آهای پیشگیری از عفونت و بیماریبررسی راه -ع 

 .های سنی مختلفو روانی گروه هایی برای رصد و پایش سالمت جسمیبررسی و پیشنهاد برنامه -غ 

های بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت بیمه سالمت استان در ابعاد مختلف و بررسی و ارایه راهکارهای تأمین نیاز -ف 
 .تانها و اسهای شهرستانهای آن با توجه به نیازاولویت

 .بررسی و ارایه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط، نظافت عمومی و واپایش )کنترل( مواد غذایی و بهداشتی -ق 

 .پیشنهاد اصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحوالت جمعیتی -ک 

 .ر بخش بهداشتی و درمانیبررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت د -گ 

 .ربطهای دولتی به بخش غیردولتی در امور ذیگری دستگاهبررسی و ارایه سازوکار واگذاری امور تصدی -ل 

 .بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سالمت -م 

 .بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصوالت سالم -ن 

 .های غذا و دارورت بر اجرای استانداردنظا -و 

 :اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده عبارتند از -11ماده

 :اعضای ثابت -الف 

 (استاندار )رییس -1

 (مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری )دبیر -۲

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار -3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و رییس  -4
 آموزش پزشکی

 رییس سازمان استان - 5

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری - 6

 مدیرکل آموزش و پرورش استان -7

 مدیرکل اطالعات استان - 8

 نزیست استامدیرکل حفاظت محیط -9



1۲ 

 

 مدیرکل ورزش و جوانان استان -1۰

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان -11

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -1۲

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -13

 مدیرکل استاندارد استان -14

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان -15 

 مدیرکل بهزیستی استان -16 

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانمدیرکل میراث  -17 

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان -18 

 مدیرکل تبلیغات اسالمی استان -19 

 رییس سازمان جهادکشاورزی استان -۲۰ 

 مدیرکل دامپزشکی استان -۲1 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان -۲۲ 

 استان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی -۲3 

 دادستان مرکز استان -۲4

 مدیرکل بیمه سالمت استان -۲5

 های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورایکی از رؤسای دانشگاه -۲6

 رییس شورای اسالمی استان -۲7

 فرمانده ناحیه انتظامی استان -۲8

 .فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان -۲9

 :اعضای متغیر -ب 

 شهید و امور ایثارگران استانمدیرکل بنیاد  -1

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استانمدیرکل زندان -۲
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 ای استانمدیرکل آموزش فنی و حرفه -3

 مدیرکل تأمین اجتماعی استان -4

 مدیرکل ثبت احوال استان - 5

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان - 6 

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان -7 

 اجتماعی کشاورزان دوق بیمهمدیر صن - 8 

 روستاییان و عشایر استان -9 

 های دفاع مقدس استانمدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش -1۰ 

 حسب مورد فرماندار شهرستان -11 

 شهردار مرکز استان -1۲ 

 رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان -13 

 جوانان استانمدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نو -14 

 .مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان -15 

 :شرح زیر است وظایف کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به -12ماده 

عالی انقالب فرهنگی عالی آموزش و پرورش، شورایعالی مرتبط از جمله شورایهایتسهیل اجرای تصمیمات شورا -الف  
 .ای و مهارتیآموزش و تربیت فنی، حرفه عالیو شورای

گیری از ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهرههماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه -ب  
  .های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلیها و ظرفیتتوانمندی

های فناوری و های علم و فناوری و شهرکت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارکبررسی و ارایه راهکارهای حمای -پ  
 .گذاریبنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایهبنیان و کسب و کارهای نوپا و دانشهای دانششرکت

ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و نهای تخصصی سازماها و ظرفیتگیری از توانمندیتمهید راهکارهایی برای بهره -ت  
 .های پژوهشی استان و کشورهای صنفی در جهت رفع نیازها و انجمنپژوهشی، تشکل

 .هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استانتمهید برنامه -ث  

 .های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیدر زمینه بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطالعات -ج  
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ها افزایی،کاهش هزینههای پژوهشی استان به منظور ارتقای همهای اطالعاتی طرحهماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک -چ  
 .های غیرضروری و تکراریو جلوگیری از اجرای پژوهش

های اجرایی جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه های پژوهشی استان وبررسی و ارایه پیشنهاد اولویت -ح  
 .به سمت آن

 .پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور -خ  

 .عالی در استانپایش و پیگیری وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش -د  

 .ها، اکتشافات و اختراعاتها، نوآوریسازی ایدههایی برای حمایت از تجاریتمهید برنامه -ذ  

 .ای و نیازهای بازار کار استانهای منطقهعالی متناسب با مزیتهای تحصیلی مراکز آموزشهایی برای انطباق رشتهاتخاذ سیاست -ر  

 .های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشیبررسی راه -ز  

 .رکت بخش غیردولتی در امور مربوطبررسی و ارایه راهکارهای توسعه مشا -ژ 

های اقتصادی در ای و مهارتی استان به تفکیک بخشهای نظام آموزش فنی، حرفهبررسی و ارایه پیشنهاد اولویت -س  
 .تمامی سطوح علمی بر اساس آمایش سرزمین

های نفعان آموزشو کلیه ذیای های حرفهبرداران و نظامبررسی و ارایه پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهره -ش  
 .مهارتی در مراحل مختلف

 .ای ملی در استانسازی برای استقرار چهارچوب صالحیت حرفههمکاری در تدوین و زمینه -ص  

 .پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر مناطق روستایی و محروم -ض 

 .ربردیهای مهارتی و کاپیگیری توسعه آموزش -ط 

 .های برتر پژوهشی و فناوریهایی برای تجلیل از چهرهتمهید برنامه -ظ 

 :اعضای کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عبارتند از -13ماده

  :اعضای ثابت -الف 

 (استاندار )رییس -1

 (دبیررییس سازمان استان ) -۲

 انتخاب رییس شوراهای دولتی مرکز استان به یکی از رؤسای دانشگاه -3

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر بهداشت، درمان و  -4
 آموزش پزشکی

 مدیرکل آموزش و پرورش استان - 5
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 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان - 6

 ای استانمدیرکل آموزش فنی و حرفه -7

 دانشگاهی استانرییس جهاد  - 8

 مدیرکل استاندارد استان -9

 رییس پارک علم و فناوری استان -1۰

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان -11

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان -1۲

 .مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری -13

 : اعضای متغیر -ب 

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان -1

 کار و رفاه اجتماعی استان مدیرکل تعاون، -۲

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -3

 زیست استانمدیرکل حفاظت محیط -4

 مدیرکل هواشناسی استان - 5

 رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان - 6

 رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان -7

 اسالمی واحد استانی رییس دانشگاه آزاد - 8

 رییس بنیاد ملی نخبگان استان -9

 .رییس خانه صنعت، معدن و تجارت -1۰
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قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (44در اجرای بند )ج( ماده ) -14ماده 
 .شودوظایف و اختیارات مندرج در بند یادشده تشکیل میریزی شهرستان با ترکیب و (، کمیته برنامه2)

ریزی تواند وظایفی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به کمیته برنامهریزی و توسعه استان میشورای برنامه -تبصره
 .شهرستان محول نماید

 اسحاق جهانگیری -جمهور معاون اول رئیس


