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 کشوراستان های فرايند تهیه سند تدبیر توسعه 

 و توسعهبرنامه ریزی تصویب نظام نامه سند تدبیر توسعه استان در شورای 1)

 کارگروه هانشست مشترک با روسای 2)

 تخصصیکارگروه های تشکیل 3)

 تخصصی تدوین سند تدبیر توسعه استانکارگروه های نشست مشترک اعضای 4)

 و تهدیدهاضعف، فرصت ها شناخت نقاط قوت و 5)

 تعیین هسته های کلیدی6)
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 کشوراستان های فرايند تهیه سند تدبیر توسعه 

 بررسی و تصویب هسته های کلیدی در شورای راهبری( 7

 تهیه برنامه های اجرایی  ( 8

 بررسی و تصویب برنامه های اجرایی در شورای راهبری (9

 توسعهو تصویب سند تدبیر توسعه استان در شورای برنامه ریزی  (10

 تدبیر توسعه استان( سمپوزیم)هم نشست ( 11

 ابالغ و پایش اجرای سند تدبیر توسعه استان( 12
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  های کشوراستان سند تدبیر توسعهتشكیالتي تهیه  ختارسا

تخصصیکارگروه های   

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 دبیرخانه شورای برنامه ریزی

 شورای راهبری
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شورای برنامه ریزی و 
 توسعه

 شورای راهبری

امور کارگروه 
 اجتماعی و فرهنگی

سالمت و کارگروه 
 امنیت غذایی

پژوهش، کارگروه 
فناوری و تحول 

 اداری

کارگروه مدیریت   
 اشتغال 

 و بهره وری

کارگروه امور 
 اقتصادی

کارگروه امور 
زیربنایی و  
 شهرسازی

کارگروه میراث 
فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

کارگروه آمایش ، 
محیط زیست و 

 توسعه پایدار

دبیرخانه شورای 
 برنامه ریزی و توسعه
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 ـ شورای برنامه ريزی و توسعه استان1

دبیری رئیس و ریاست استاندار این شورا باالترین مرجع تصمیم گیری در مورد سند تدبیر توسعه استان می باشد که با  

 :وظایف این شورا به شرح ذیل می باشد.تشکیل می گرددسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 تصویب نظام نامه سند تدبیر توسعه استان

 نظارت بر فرایند تدوین سند تدبیر توسعه استان

 بررسی و تصویب سند تدبیر توسعه استان

 بررسی، گزارش گیری و نظارت بر اجرای سند تدبیر توسعه استان
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 راهبریـ شورای 2

 .گانه و بررسی گزارش اولیه کارگروهها را بر عهده دارد 8این شورا وظیفه تهیه نظام نامه و هدایت و هماهنگی کارگروههای 

 :اعضای این شورا عبارتند از

 استانبرنامه ریزی رئیس سازمان مدیریت و 

 معاونین استاندار

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 مدیر کل محیط زیست

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 دبیران کارگروه ذیربط

 دانشگاهیصاحب نظران نفر  3

 صنفی و تخصصی در امور مربوطهانجمن های نفر نماینده نهادهای مدنی،  3

 مرتبطدر زمینه های  مشاورین استاندار

 شهردار و فرماندار مرکز استان

 سایر اعضاء بر اساس نظر شورا

 راهبریـ شورای 2
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 و توسعه استانبرنامه ريزی تخصصي ذيل شورای کارگروه های 

 کارگروه اجتماعی و فرهنگی1.

 کارگروه سالمت و امنیت غذایی2.

 بهره وریکارگروه مدیریت اشتغال و 3.

 کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی4.

 کارگروه امور اقتصادی5.

 کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری6.

 و توسعه پایدارمحیط زیست کارگروه آمایش سرزمین، 7.

 کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری8.
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به  . کارگروههای تخصصی می توانند حسب موضوع،کمیته های کارشناسی و تخصصی تشکیل دهند

عنوان نمونه کارگروه امور اقتصادی می تواند کمیته های مدیریت سرمایه گذاری  و فضای کسب و 

 .دهدکار، آب، کشاورزی و منابع طبیعی ، صنعت و معدن و بازرگانی را ذیل خود تشکیل 

کلیه کارگروهها عالوه بر اعضای اصلی، صاحب نظران بخش خصوصی، نماینده نهادهای مدنی،  در   

 .انجمنهای صنفی و تخصصی و صاحبنظران دانشگاهی حضور خواهند داشت

 و توسعه استانبرنامه ريزی تخصصي ذيل شورای کارگروه های 
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 سند تدبیر توسعه استانهای کشورتدوين بندی  زمانبرنامه 



 دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی                  1393گروه مشاوران تدبیر توسعه                       پاییز   

 زمان عنوان برنامه

 تصویب نظام نامه سند تدبیر توسعه استان در شورای برنامه ریزی و توسعه

 بعد از تصویب در شورا یک هفته نشست مشترک با روسای کارگروهها

 تخصصیکارگروه های تشکیل 
 بعد از تصویب در شورا یک هفته

 

 نشست مشترک اعضای کارگروههای تخصصی تدوین سند تدبیر و توسعه استان
 بعد از تصویب در شورا یک هفته

 

شناخت نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدها با تاکید بر آینده نگری در قالب  

 تحلیل
 از تشکیل کارگروهها دو هفته پس

 سه هفته تعیین هسته های کلیدی

 سه  هفته شورای راهبریدر بررسی و تصویب هسته های کلیدی 

 یک ماه پس از تصویب هسته های کلیدی تهیه برنامه های اجرایی هسته های کلیدی

 (سمپوزیم)هم نشست 
تهیه برنامه های اجرائی کلیه  پس از اتمام

 کارگروه ها

 یک ماه بررسی و تصویب برنامه های اجرایی در شورای راهبری

 یک ماه تصویب سند تدبیر و توسعه استان در شورای برنامه ریزی و توسعه

 پس از تصویب در شورای برنامه ریزی ابالغ و پایش اجرای سند تدبیر توسعه استان
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 دستورالعمل پايش سند تدبیر توسعه استان
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در راستای تحقق اهداف سند تدبیر توسعه استان و به منظور تبیین شرح اقدامات دستگاههای اجرایی    

مسئول و نحوه ارتباط و تعامل آنها با شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهیه دستورالعمل و نظارت بر  

 .اجرای عملکرد اقدامات ضرورت دارد

 .این دستورالعمل ضمن مشخص نمودن ساختار اجرایی به تعیین وظایف هر کدام می پردازد

 مقدمه
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 ساختار اجرائي

شورای برنامه ریزی و 
 توسعه استان

دبیرخانه شورای برنامه 
 ریزی و توسعه استان

دستگاههای اجرایی 
 مسئول
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منظور از دبیرخانه در این دستورالعمل دفتر برنامه ریزی و بودجه به ریاست سازمان مدیریت و برنامه  

 .ریزی استان می باشد

 تهیه دستورالعمل پایش و تصویب آن در شورای برنامه ریزی

 ابالغ دستورالعمل به دستگاههای اجرایی مسئول1.

 اخذ گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول2.

 ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش به شورا3.

 وظایف دبیرخانه شورا
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منظور از دستگاه اجرایی مسئول دستگاهی است که در مصوبات سند تدبیر توسعه استان به عنوان    

 .دستگاه اجرایی مسئول از آن یاد شده است

 :وظایف

 :پس از تصویب نظام پایش دستگاههای اجرایی مسئول اقدامات زیر را انجام خواهند داد        

فرم الف برگه ارزیابی دستاوردهای اجرای سند تدبیر توسعه  ( اعم از فعالیت یا پروژه)تعریف ریز اقدامات 

 باقی ماندهسال های و  1396در مقاطع ساالنه فعالیت به تفکیک سال تا پایان 

 و توسعه استانبرنامه ريزی تخصصي ذيل شورای کارگروه های 
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 تعریف ریز اقدامات در مقاطع سه ماهه در قالب فرم و برگه ارزیابی بر اساس سال جاری

 پیگیری مستمر مسئولیت واگذار شده در چارچوب سند تدبیر توسعه

 پیگیری و ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت فعال دستگاههای همکار

 ارائه گزارش و همکاری با دبیرخانه در خصوص پایش و نظارت بر انجام امور

 اجرائي مسئولدستگاه های وظايف 
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 برگه ارزيابي دستاوردهای اجرايي:  الففرم 

 حجم عملیات ریز اقدامات
 پیش بینی حجم عملیات در مقاطع زمانی

 سالهای آتی 1396 1395 1394 1393

 :نام کارگروه
 :نام اقدام:                                                                                    نام هسته کلیدی 
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 برگ ارزيابي دستاوردهای اجرايي: بفرم 

 ریز اقدامات ردیف

 سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

پیش 

 بینی
 عملکرد

درصد 

 تحقق

پیش 

 بینی
 عملکرد

درصد 

 تحقق

پیش 

 بینی
 عملکرد

درصد 

 تحقق

پیش 

 بینی
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 :نام کارگروه
 :نام اقدام:                                                                                    نام هسته کلیدی 

 توضیحات ضروری در خصوص پیش بیني عملكرد
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 با تقدیر و تشکر از حسن توجه شما


