




با تشكرصميمانه از زحمات  كليه اعضاي  

شورا و كارگروهها  تخصصي در ساختار 

قبلي و درخواست همكاري مجد انه در قبلي و درخواست همكاري مجد انه در 

ساختار جديد



ساختارشوراي برنامه ريزي و 

توسعه استان براساس آيين توسعه استان براساس آيين 
نامه جديد ابالغي  



 ازمديران، مجموعه يك برآيندعملكرد كه است براين اعتقاد«

  لذا باشد مي آن عناصر و اجزاء تك تك عملكرد جبري بيشترازجمع

 شوراي نهاد قالب در استان مديريتي  نظام مجموعه  رود انتظارمي

 اتخاذ باعث يكپارچه و سيستمي نگرش يك با وتوسعه ريزي برنامه

 را استان جانبه همه و پايدار توسعه  و رشد زمينه كه گردند تصميماتي

».باشد داشته دنبال به



شوراي برنامـه   پ-ب-ق 178به استناد ماده  

–تصميم گيـري  : ريزي و توسعه استان به منظور

هماهنگي و نظارت در امور  -هدايت -تصويب هماهنگي و نظارت در امور  -هدايت -تصويب

برنامه ريـزي وبودجـه ريـزي در چـارچوب     

سياستهاي كالن كشورشكل گرفته است



:به شرح زير است وظايف شورا   -3ماده  

بررسي و تأييد برنامه هاي بلند مدت توسعه استان  _

بررسي و تأييد برنامه هاي ميان مدت توسعه استان  _

بررسي وتصويب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان _

پيشنهاد برنامه هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان بـه ويـژه    پيشنهاد برنامه هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان بـه ويـژه   -

بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به 

مراجع ذي ربط

ساله استان و شهرستان5تهيه و نظارت بربرنامه عملياتي  -



اتخاذ تدابير الزم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي و پيشنهاد  -

كسب منابع جديد درآمد ي

بخشنامه ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه ساالنه كل كشور براي -

ارائه به معاونت

بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب به تفكيك شهرستان و   - بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب به تفكيك شهرستان و   -

هزينه اي به دستگاه

بررسي ،تصويب وابالغ ضوابط توزيع اعتبارات تملك به شهرستانها      -



بررسي و تصميم گيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم خط مشي هاي  _  

اجرايي مبادالت مرزي اعم از بازارچه ها ، تعاونيهاي مرزنشين در چهارچوب سياستهاي كلي تجارت 

خارجي كشور،

بررسي برنامه هاي ساالنه و ميان مدت اصالح و تحول اداري متناظر با برنامه هاي توسعه مصوب و  _   

پيشنهاد آن به مراجع ذيربط،

شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي الزم براي تشويق و توسعه سرمايه گذاريهاي  _ 

مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي،مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي،

ساماندهي كمكها ومشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني وعام المنفعه، _   

بررسي راههاي تجهيز و جذب پس اندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان در  _    

چهارچوب سياستها و خط مشي هاي پولي كشور،

پيشنهاد برنامه هاي اجرايي توسعه منابع انساني به مراجع ذي ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوط، _ 

پيشنهاد برنامه هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي ربط و تنظيم  _ 

سياستهاي اجرايي مربوط



:)پنجم برنامه قانون 178 ماده (جديد درساختار شورا اعضاي 

شورا رئيس -استاندار-   
نيابت رياست شورا در غياب استاندار–) دبير(معاون برنامه ريزي استاندار-   

  )نفر يك(استاني واحد داراي هاي وزارتخانه استاني واحد رئيس-   

 -فرمانداران حسب مورد-مدير كل محيط زيست-مدير كل ميراث فرهنگي -   

فرمانده بسيج استان 

با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان ) ناظر( دو نفر از نمايندگان استان  -   



:شورا نامه آيين در توجه قابل نكات 

 درصورت -يابند حضور جلسات در شخصاً كارگروهها و شورا اعضاي-

 كتبي و  قبلي هماهنگي با )معاونت سطح(االختيار تام نماينده امكان، عدم

كارگروه و شورا خانه دبير با كارگروه و شورا خانه دبير با

  نصف از بيش با اعتبارمصوبات و اعضا   سوم دو حضور با جلسات رسميت-

)راي حق( جلسه حاضرين

 ورقه با و مخفي گيري راي سيستم -



:شورا نامه آيين در توجه قابل نكات 

شوراست تصويب به منوط كارگروهها تصميمات اجراي-

  ) شورا اعضاي متناظربا (شهرستان ادارات عضويت با شهرستان ريزي برنامه كميته-

گردد تشكيل ريزي برنامه معاونت نماينده فرماندارودبيري رياست به گردد تشكيل ريزي برنامه معاونت نماينده فرماندارودبيري رياست به

راي حق بون نياز و مورد حسب صاحبنظران و دستگاهها از دعوت-



دبيررئيسءتعداد اعضاشرح رديف

1
معاون برنامه ريزي استاندارياستاندار24شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

دفتر فنيمعاون عمراني16كارگروه امور زير بنايي2

دفتر اقتصاديمعاون برنامه ريزي18كارگروه امور اقتصادي و توليدي3

دفتر امور اجتماعيمعاون سياسي وامنيتي22كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي4

5
13كارگروه تحول اداري،بهره وري و فناوري اطالعات

معاون توسعه مديريت و 
دفتر منابع انساني  منابع انساني استانداري

معاون برنامه ريزي استاندارياستاندار13كارگروه آمايش،محيط زيست و توسعه پايدار6

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قبلي ساختار تشكيالتي آيين  شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قبلي ساختار تشكيالتي آيين 

7
كار و امور اجتماعي اداره كلاستاندار22كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري

مشاور استاندار در امور بانوانمعاون سياسي وامنيتي23كارگروه بانوان و خانواده8

مسكن وشهرسازي اداره كلمعاون عمراني23كار گروه مسكن و شهرسازي9

دانشگاه علوم پزشكياستاندار13كارگروه سالمت و امنيت غذايي10

11
استاندار16كارگروه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

ميراث فرهنگي،صنايع دستي و  اداره كل 
گردشگري

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران   استاندار17ساماندهي گلزار مطهر شهدا كارگروه 12

١٣
15پژوهش، فناوري و نوآوري كارگروه 

استاندار
   معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري 



 رديف
دبيررئيسءتعداد اعضاشرح

1

24شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
استاندار

 معاون برنامه ريزي استانداري

اقتصادي  كارگروه امور2
دفتر امور اقتصاديمعاون برنامه ريزي 14

زير بنايي و شهرسازيكارگروه امور 3
رئيس واحد استاني وزارت راه و شهرسازيعمرانيمعاون 19

4

20و خانواده فرهنگي ،كارگروه امور اجتماعي 
معاون سياسي 

دفتر امور اجتماعيوامنيتي

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نامه جديد  ساختار تشكيالتي آيين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نامه جديد  ساختار تشكيالتي آيين

5

13،محيط زيست و توسعه پايدارسرزمين  كارگروه آمايش
معاون برنامه ريزي 

دفتر برنامه ريزي

6

8پژوهش، فن آوري و تحول اداري كارگروه 

معاون توسعه 
مديريت و منابع 

   انساني 
دفتر منابع انساني و تحول اداري

7

15كارگروه سالمت و امنيت غذايي
معاون سياسي 

دانشگاه علوم پزشكيوامنيتي 

8

9درآمد و تجهيز منابع استاني كارگروه 
معاون برنامه ريزي 

   امور اقتصادي و دارايي

٩

12اشتغال كارگروه 
معاون برنامه ريزي 

   مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي



عناوين جديدعناوين  قبلي  

شوراي برنامه ريزي و توسعه استانشوراي برنامه ريزي و توسعه استان1

كارگروه امور زير بنايي2
ادغام در كارگروه زير بنايي و شهرسازي

زير بنايي و شهرسازيكارگروه امور 

كارگروه امور اقتصادي و توليدي3
اقتصادي  كارگروه امور

4
كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي

و  فرهنگي ،كارگروه امور اجتماعي ادغام در
و خانواده فرهنگي ،كارگروه امور اجتماعي خانواده

5

كارگروه تحول اداري،بهره وري و فناوري اطالعات

تحول  پژوهش، فن آوري و  كارگروه ادغام در
اداري

پژوهش، فن آوري و تحول اداري كارگروه 

6
كارگروه آمايش،محيط زيست و توسعه پايدار

،محيط زيست و توسعه سرزمين  كارگروه آمايش
پايدار

مقايسه تطبيقي كارگروههاي قبلي و جديد شورا

پايداركارگروه آمايش،محيط زيست و توسعه پايدار

كارگروه اشتغال كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري7

8

كارگروه بانوان و خانواده

و  فرهنگي ،كارگروه امور اجتماعي ادغام در
خانواده

درآمد و تجهيز منابع استاني كارگروه 

  ادغام در كارگروه زير بنايي و شهرسازي كار گروه مسكن و شهرسازي9

كارگروه سالمت و امنيت غذايي  كارگروه سالمت و امنيت غذايي10

11

كارگروه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

و  فرهنگي ،كارگروه امور اجتماعي ادغام در
خانواده

حذف گرديدهساماندهي گلزار مطهر شهدا كارگروه ١٢

١٣
  پژوهش، فناوري و نوآوري كارگروه 

پژوهش، فن آوري و تحول  كارگروه ادغام در 
اداري



: عات عموميعملكرد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي بر اساس اطال

تعدادعنوان
جلسات برگزار شده

تعداد دستور  
مدت جلساتتعداد مصوباتكار

ساعت(
ميا نگين دستور  

جلسه
ميا نگين مصوبات

410شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

67كارگروه امور زير بنايي

57كارگروه امور اقتصادي و توليدي

24كارگروه امور اجتماعي و فرهنگي

27كارگروه تحول اداري،بهره وري و فناوري اطالعات

35كارگروه آمايش،محيط زيست و توسعه پايدار 35كارگروه آمايش،محيط زيست و توسعه پايدار

58كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري

45كارگروه بانوان و خانواده

99كار گروه مسكن و شهرسازي

34كارگروه سالمت و امنيت غذايي

33كارگروه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

23ساماندهي گلزار مطهر شهدا كارگروه 

35پژوهش، فناوري و نوآوري كارگروه 



عناوين اعضاءرديف
آيين نامه
قبلي

آيين نامه
جديد

موجود-مدير كل  دادگستري21

موجودموجودكار و امور اجتماعي     مدير كل22

موجودموجودصنايع و معادن    مدير كل 23

حذفموجودمدير كل  صدا و سيما  مركز آذربايجانغربي 24

موجودموجودمدير كل  فرهنگ و ارشاد اسالمي 25

موجودموجود  ورزش و تربيت بدني مدير كل  26

حذفموجودنماينده  شبكه بانكي استان   27

موجودموجود)حسب مورد(فرمانداران28

حذفموجودنماينده  شوراي اسالمي استان  29
موجود

عناوين اعضاءرديف
آيين نامه
قبلي

آيين نامه
جديد

موجودموجودرئيس شورا -استاندار 1

موجودموجود)ناظر(نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي2

موجودموجود)ناظر(نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي3

موجود-رئيس دانشگاه اروميه   4

موجودموجودمعاون برنامه ريزي استانداري و دبير شورا 5

موجودموجودامور اقتصادي و دارائي   ادراه كل 6

موجودموجودمدير كل  حفاظت محيط زيست 7

موجودموجودمدير كل  راه و ترابري  8

موجودموجودجهاد كشاورزي    مدير كل 9

وضعيت اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در آيين نامه جديد شوراوضعيت اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در آيين نامه جديد شورا

-فرمانده بسيج استان30
موجود

حذفموجودمدير كل دفتر امور روستايي31

32

33

34

35

36

37

38

39

موجودموجودجهاد كشاورزي    مدير كل 

موجود-رئيس  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و  10

حذفموجودآموزش و پرورش   مدير كل 11

موجودموجودمدير كل اطالعات  12

حذف موجودمدير كل تعاون 13

موجود-مدير عامل شركت گاز استان14

موجود-مدير عامل  شركت مخابرات  15

حذف موجودبنياد شهيد و امور ايثارگران   مدير كل16

ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و   مدير كل17
گردشگري  

موجود-

موجودموجودمسكن و شهرسازي    مدير كل18

موجودموجودبازرگاني   مدير كل 19

موجود-مدير كل  نوسازي وتوسعه و تجهيزمدارس   20



:كارگروهها دبيرخانه از انتظارات 

آنها نمودن عملياتي و نامه درآيين كارگروه جديد وظايف به توجه-

)ماه در جلسه يك حداقل (كارگروه جلسات منظم و فعال برگزاري-

 از پرهيز و شورا خانه دبير با توافقي فرمت طبق صورتجلسات تهيه-

شورا دبيرخانه به نسخه يك و اعضا به ارسال و اي سليقه فرمتهاي

كارگروه صورتجلسه به آن انضمام و حضوروغياب ليست به توجه -

ساالنه عملكرد و مصوبات سازي مستند -



بسمه تعالي
برگه راي گيري از اعضاي اصلي شورا

:دبيرجلسه/با توجه به نكته نظرات مطروحه  در جلسه وجمعبندي آنها توسط رئيس  
:در خصوص موضوع             
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دبير خانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجانغربي                            
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