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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



۲

.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 

 .

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

الف - تسهیل اجرای تصمیمات شوراهایعالی از جمله شورای اجتماعی کشور و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ب - بررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانونهای آسیبپذیر اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی و آثار ناشی از آن.

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

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

ث - بررسی مسایل و مشکالت و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخصهای ذیربط.

ج - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از غنیسازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان.

چ - بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و سالمت برای طرحهای بزرگ توسعهای استان.

ح - بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای الزم برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حل مسایل و مشکالت مربوط به آن.

خ - بررسی و برنامهریزی حفظ و بهرهبرداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی - تاریخی و صیانت از میراث معنوی.

د - بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی.

ذ - بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکتهای مردمی.

ر - همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی.

ز - هماهنگی برای فراهم نمودن زمینههای الزم در کاهش نابرابریهای جنسیتی در سطح استان.

ژ - بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای شاخصهای رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی استان.

س - برنامهریزی و ارایه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقر.

ش - بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه بیمههای اجتماعی در مناطق محروم بهویژه روستایی و عشایری.

ص - بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخصهای توسعه روستایی.

ض - تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورایعالی سالمت و امنیت غذایی.

. ط - بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سبک زندگی سالم و سالمت و امنیت غذایی
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ظ - بررسی و ارایه راهکارهای سالمت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوانان بهویژه دختران و راههای بهبود آن.

ع - بررسی راههای پیشگیری از عفونت و بیماریهای نوپدید و مهار آنها.

غ - بررسی و پیشنهاد برنامههایی برای رصد و پایش سالمت جسمی و روانی گروههای سنی مختلف.

ف - بررسی و ارایه راهکارهای تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت بیمه سالمت استان در ابعاد مختلف و 
اولویتهای آن با توجه به نیازهای شهرستانها و استان.

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

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

گ - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت در بخش بهداشتی و درمانی.

ل - بررسی و ارایه سازوکار واگذاری امور تصدیگری دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی در امور ذیربط.

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

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

و - نظارت بر اجرای استانداردهای غذا و دارو.

-

-

-

-

-

-

-

ماده11- اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده عبارتند از:

الف - اعضای ثابت:

1 -استاندار )رییس(

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری )دبیر(  ۲

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار  3

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

5  رییس سازمان استان

6  مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

مدیرکل آموزش و پرورش استان  7

8  مدیرکل اطالعات استان

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان  9-
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-

-

-

-

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

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان  ۲3-

-

-

-

-

-

-

-

دادستان مرکز استان  ۲4

مدیرکل بیمه سالمت استان  ۲5

یکی از رؤسای دانشگاههای دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا  ۲6

رییس شورای اسالمی استان  ۲7

فرمانده ناحیه انتظامی استان  ۲8

فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.  ۲9

ب - اعضای متغیر:

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  1

مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان  ۲-
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-

-

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان  3

مدیرکل تأمین اجتماعی استان  4

-5  مدیرکل ثبت احوال استان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان  7

8  مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

روستاییان و عشایر استان  9

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان  1۰

فرماندار شهرستان حسب مورد  11

شهردار مرکز استان  1۲

رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان  13

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان  14

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان.  15-

معاون اول رئیسجمهور - اسحاق جهانگیری




