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 اردبیل کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 کارگروه تخصصی امور اقتصادی -1

 :شوندمی تعیین زیر شرح به اقتصادی امور تخصصی کارگروه اعضای  -الف

 (رییس) استاندار - الف

 (دبیر) استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل - ب

  برنامه ریزی استان رئیس سازمان مدیریت و - ج

 کشاورزی جهاد مدیر کل -د

 دارایی و اقتصادی امور مدیر کل - هـ

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – و

 شهرسازی و راه مدیر کل – ز

  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ح

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل – ط

 (رأی حق بدون) استان طبیعی منابع مدیرکل - ی

 وزیر انتخاب به استان در نیرو وزیر نماینده - ک

 (رأی حق بدون) استان صنعتی شهرکهای شرکت مدیرعامل - ل

 (رأی حق بدون) استان گمرک کل مدیر - م

  بانکها هماهنگی شورای معرفی و انتخاب به استان بانکهای از یکی سرپرست - ن

 اتاق رییس و معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رییس پیشنهاد به نظربصاح افراد یا استان برتر کارآفرینان از نفر دو - س
 کارگروه رییس تایید و استان تعاون

 مدیر کل استاندارد -ع

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی اقتصادی، امور تخصصی کارگروه وظایف -ب
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 سرمایه بازار از مالی منابع تأمین و جذب - الف

 تولیدی واحدهای گردش در سرمایه و سرمایه جذب ترجیحی، هایسیاست - ب

 بانکی اعتبارات و تسهیالت اعطای اولویت درخصوص اظهارنظر و استان بانکی شبکه مصارف و منابع - ج

 اقتصادی مختلف بخشهای تولیدکنندگان از حمایت هایشیوه - د

 شورا به ماهه سه مقاطع در گزارش ارایه و استان در هایارانه کردن هدفمند قانون اجرای نحوه - -ه

 دامی و کشاورزی محصوالت ایبیمه پوشش و توسعه -و

 موجود موانع و مشکالت رفع و استان صادرات هایمشیخط تنظیم - ز

 ربطذی هایبخش هاینهاده و منابع از وریبهرهی ارتقا – ح

 هایسیاست راستای در مرزی هایبازارچه و اقتصادی ویژه تجاری، آزاد مناطق اجرایی و قانونی هایظرفیت از استفاده - ط
 استان توسعه

 استان در خارجی گذاریسرمایه جذب - ی

 استان گردشگری نسبی هایمزیت و هاقابلیت شناسایی - ک

 کشاورزی تبدیلی و تکمیلی روستایی، و دستی صنایع توسعه -ل

 استان در اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون اجرای - م
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 زیر بنایی و شهرسازیکارگروه تخصصی امور  -2

 :شوندمی تعیین زیر شرح به امور زیر بنایی و شهرسازی تخصصی کارگروه اعضای  -الف

 (رییس) استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون - الف

 (دبیر) شهرسازی و راه مدیر کل – ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 استان بحران مدیریت مدیرکل - د

 کشاورزی جهاد مدیرکل - -ه

  تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – و

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  -ز

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات  -ح

  اسالمی انقالب مسکن بنیاد مدیرکل - ط

  زیستمحیط حفاظت مدیرکل - ی

 استان شهرداران انتخاب به شهرداران از یکی - ک

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ل

 استان گاز شرکت مدیرعامل - م

 استان امالک و اسناد ثبت مدیرکل - ن

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر -س

 نوسازی مدارس استانمدیر کل  -ع
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 های نفتی استانمدیرعامل شرکت پخش فرآورده -ف

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان -ص

 مدیر کل استاندارد استان -ق

 ای استانمدیرعامل شرکت آب منطقه -ر

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان -ش

 روستایی استان مدیر عامل شرکت آب و فاضالب -ت

 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، امور زیر بنایی و شهرسازی تخصصی کارگروه وظایف -ب

 :شودمی تعیین

 مرمت و نوسازی بهسازی، هایطرح ای،ناحیه جامع هایطرح شهری، هایمجموعه شهری، عمران توسعه هایطرح -الف

 معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون( 5) ماده کمیسیون وظایف استثنای به استان فرسوده و قدیمی بافتهای

 .ایران

 و قانونی محدوده از خارج در تأسیسات و بنا احداث و اراضی از استفاده به مربوط نامهآیین اجرای با مرتبط وظایف - ب

 شهرها حریم

 روستایی و( شهری طراحی) شهری فضاهای هایطرح شهرها، جامع و هادی هایطرح - ج

 استان در انرژی مصرف سازیبهینه هایبرنامه - د

 در ایمنی افزایش و وریبهره ارتقای و مسافر و کاال حمل بر نظارت و کنترل استان، نقل و حمل توسعه هایبرنامه - -ه

 نقل و حمل مختلف هایفعالیت

 نفتی هایفرآورده و برق آب، طبیعی، گاز زمینه در انتقال هایسیستم توسعه - و

 استان در تاریخی و فرهنگی ارزش با فضاهای و بناها از محافظت - ز

 استان در غیرعامل پدافند هایطرح - ح

 استان مسکن کیفی و کمی توسعه هایبرنامه - ط
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 گ عمرانیبزر هایپروژه و روستایی هایسکونتگاه و فضاها ساماندهی - ی
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 اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  -3

 :شوندمی تعیین زیر شرح به اجتماعی و فرهنگیامور  تخصصی کارگروه اعضای  -الف

 (رییس) استانداری امنیتی و سیاسی معاون - الف

 (دبیر) استانداری اجتماعی و فرهنگی امور دفتر مدیرکل - ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 خانواده و بانوان امور دفتر مدیرکل - د

 پرورش و آموزش مدیر کل - -ه

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - و

 اطالعات مدیر کل – ز

 استان مرکز دادستان - ح

 وی االختیارتام نماینده یا استان انتظامی ناحیه فرمانده - ط

 جوانان و ورزش مدیر کل  - ی

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل – ک

 تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها امور مدیرکل - ل

 اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیر کل – م

 ایثارگران امور و شهید بنیاد کلمدیر  – ن

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – س

 (ره) خمینی امام امداد کمیته مدیرکل - ع

 اسالمی تبلیغات سازمان مدیرکل - ف
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 استان بسیج مقاومت منطقه فرمانده - ص

 کشور احوال ثبت مدیرکل - ق

 خیریه امور و اوقاف کل مدیر - ر

 های دفاع مقدس استانکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش مدیر -ش

 نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری -ت

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان -ث

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان -خ

 

 تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ،اجتماعی و فرهنگیامور  تخصصی کارگروه وظایف -ب

 :شودمی

 بهبود و آموزشی و فرهنگی اجتماعی، ابعاد در استان جوانان و ایثارگران بانوان، نیازهای و مشکالت مسایل، - الف

 ربطذی هایشاخص

 زیر هایشاخص ویژه به مرتبط هایشاخص بهبود جهت مناسب راهکارهای ارایه و اجتماعی پذیرآسیب کانونهای - ب

 کشوری میانگین

 خانه از فرار سرقت، خودکشی، اعتیاد، طالق، مانند اجتماعی هایآسیب از ناشی اثرات کاهش - ج

 پذیرآسیب اقشار به کمک - د

 استان در فرهنگی امور متولی نهادهای هماهنگی - -ه

 جوان نسل در خودباوری ارتقای و هویت بازیابی - و

 خانواده نهاد بنیاد تحکیم - ز

 استان فرهنگی هایشاخص ارتقای - ح
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 شهدا گلزار و فرهنگی مراکز ساماندهی و طراحی - ط
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 سالمت، ایمنی و امنیت غذاییکارگروه تخصصی  -4

 :شوندمی تعیین زیر شرح به سالمت، ایمنی و امنیت غذایی تخصصی کارگروه اعضای  -الف

 (رییس) استانداری امنیتی و سیاسی معاون - الف

 (دبیر) استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس - ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - د

 استان محیط زیستمحیط حفاظت مدیرکل - -ه

 کشاورزی جهاد مدیر کل – و

 استان دامپزشکی مدیرکل - ز

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل – ح

 استان فاضالب و آب شرکت مدیرعامل - ط

 روستایی فاضالب و آب شرکت مدیرعامل - ی

 استان مرکز دادستان - ک

 استان صنعتی تحقیقات و استاندارد مدیرکل - ل

 جوانان و ورزش مدیر کل – م

 پرورش و آموزش مدیر کل – ن

 تجارت و معدن صنعت، مدیرکل - س

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ع

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان -ف

 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، سالمت، ایمنی و امنیت غذایی تخصصی کارگروه وظایف -ب

 :شودمی تعیین
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 غذایی امنیت و سالمت عالی شورای تصمیمات نمودن اجرایی - الف

 شورا دبیرخانه به مربوط پیشنهادهای انعکاس و استان غذایی امنیت و سالمت به مربوط استانی مشکالت - ب

 استان سطح در غذایی امنیت و سالمت خدمات ارتقای - ج

 آن بهبود راههای و دختران ویژه به نوجوان و کودکان سنی گروه در جسمی سالمت وضعیت - د

 آن کنترل و ایدز بیماری و عفونت از پیشگیری -ه

 عمومی سالمت جهت در بدنی تربیت هایبسته - و
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 اشتغالکارگروه تخصصی  -5

 :شوندمی تعیین زیر شرح به اشتغالتخصصی  کارگروه اعضای  -الف

 (رییس) استاندار - الف

 (دبیر) اجتماعی رفاه و کار تعاون مدیرکل - ب

 دارایی و اموراقتصادی مدیرکل - ج

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – د

 جهادکشاورزی مدیرکل - -ه

 شهرسازی و راه مدیر کل – و

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ز

 ایثارگران امور و شهید بنیاد مدیر کل – ح

 استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل - ط

 (وجود درصورت) آزاد منطقه سازمان مدیرعامل - ی

 استان( ره) خمینی امام امداد کمیته مدیرکل - ک

 بانکها هماهنگی شورای معرفی و انتنخاب به استان بانکهای از یکی سرپرست - ل

 مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری -م

 

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، اشتغال تخصصی کارگروه وظایف -ب

 اشتغال عالی شورای تصمیمات رعایت با بانکی تسهیالت از استفاده نظر از داراولویت هایفعالیت تعیین - الف

 مناطق در اشتغال ایجاد اولویت با اقتصادی مختلف بخشهای در غیردولتی بخش گذاریسرمایه برای مناسب بسترهای - ب
 استان یافتهتوسعه کمتر و نیافتهتوسعه

 استان سطح در بیکاری میزان کاهش جهت حلراه ارایه و کار بازار وضعیت - ج



12 

 

 کار بازار نیاز با آن تطبیق و هاآموزش نمودن هدفمند منظور به اجرایی هایمشیخط و هاسیاست در هماهنگی - د

 مراکز ایجاد برای غیردولتی بخش تشویق و استان ایحرفه و فنی آموزش هایمحدودیت و امکانات شناسایی - -ه
 نیاز مورد آموزشی
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 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کارگروه تخصصی -6

 تعیین زیر شرح به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتخصصی  کارگروه اعضای  -الف

 :شوندمی

 (رییس) استاندار هماهنگی امور عمرانی معاون - الف

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)دبیر( -ب

 کشاورزی جهاد مدیر کل – ج

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – د

 دارایی و اموراقتصادی مدیرکل - ه

 شهرسازی و راه مدیر کل – و

 مدیر کل منابع طبیعی -ز

 نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو -ح

  اسالمی انقالب مسکن بنیاد مدیرکل - ط

  زیستمحیط حفاظت مدیرکل - ی

 اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیر کل – ک

 خیریه امور و اوقاف کل مدیر - ل

 (وجود درصورت) آزاد منطقه سازمان مدیرعامل - م

 مدیر کل فرودگاههای استان -ن

 فرماندهی ناحیه انتظامی استان -س

 استانداری اجتماعی و فرهنگی امور دفتر مدیرکل -ع

 مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان -ف

 شهردار مرکز استان -ص

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - ق

  استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل - ر
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 مدیر کل دفتر فنی استانداری -ش

 نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی استان)بدون حق رای( -ت

 صنفی هتلداران استان)بدون حق رای(رئیس مجمع  -ث

 دو نفرصاحب نظر به انتخاب کارگروه)بدون حق رای( -خ

 مدیر کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری -ذ

 مدیر کل تعزیرات حکومتی -ض

 

 در پیشنهاد ارایه و بررسی ،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصصی کارگروه وظایف -ب

 :شودمی تعیین زیر موارد

 

ای هبرنامه  ارچوبچبرنامه های بلندمدت و میان مدت بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در  -الف
 توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.

 ی پژوهش،تخصص اولویتهای پژوهشی امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پیشنهاد آن به کارگروه -ب
 فناوری و تحول اداری.

 تقویت انگیزه سیر و سفر و سیاحت از طریق ایجاد تسهیالت، تاسیسات و تجهیزات گردشگری. -ج

ث فرهنگی رفی میراو مع جذب حمایتهای مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنها در زمینه حفظ و احیاء -د
 استان.

 نه حفاری های غیر مجاز و تخریب آثار فرهنگی.جلوگیری از اقدامات غیر قانونی در زمی -ه

 توسعه تاسیسات اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای جهانگردی. -و

 توسعه صنعت گردشگری استان از طریق آماده سازی و معرفی قطب های گردشگری. -ز

 حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و تبلیغ و ترویج محصوالت صنایع دستی استان. -ح

 تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده است. –حافظت از بناهای دارای ارزش فرهنگی م -ط

 تنظیم خط مشی صادرات صنایع دستی استان و رفع مشکالت و موانع موجود. -ی

 رفع مشکالت و موانع اجرایی مناطق نمونه گردشگری استان. -ک
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 .استفاده از امکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری استان -ل

 سم.غنی سازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان از طریق فرماندهی تورهای گردشگری اکوتوری -م

هتر و بیشتر به خدمات ارائ وتوسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشویق و حمایت از راه اندازی، ترمیم، توسعه، بهسازی  -ن
 مراکز گردشگری و نیز واحدهای اقامتی و پذیرایی استان.

 ییر کاربری کاروانسراها و رباط ها به مراکز اقامتی میان راهی.تغ -س

 تربیت و آموزش نیروی انسانی در امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان. -ع

 اره آن.گی ادتوسعه و تقویت تاسیسات گردشگری هتل ها، مهمانپذیر ها، رستورانهای میان راهی و چگون -ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور بانوان و خانواده کارگروه تخصصی -7
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 :شوندمی تعیین زیر شرح به امور بانوان و خانوادهتخصصی  کارگروه اعضای  -الف

 (رییس) استاندار سیاسی و امنیتی معاون - الف

 مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری )دبیر( -ب

 ریزی استاننماینده تام االختیار سازمان مدیریت و برنامه  -ج

 معاون آمار واطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان-د

 استانداری اجتماعی و فرهنگی امور دفتر مدیرکل -ه

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -و

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - ز

 مدیر کل اطالعات استان -ح

 رئیس کل دادگستری استان -ط

 جوانان و ورزش مدیر کل – ی

 فرماندهی ناحیه انتظامی استان -ک

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل –ل

 سه نفر از روسای دانشگاههای استان به پیشنهاد کارگروه و تایید استاندار -م

 اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیر کل – ن

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -س

 ایثارگران امور و شهید بنیاد مدیر کل –ع

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( -ف

 یکی از فرمانداران به انتخاب استاندار -ص

 مدیر کل تبلیغات اسالمی  -ق

 فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان -ر

 مدیرکل بهزیستی -ش

 مدیر کل ثبت احوال -ت
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 رئیس کارگروهنمانده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رای با تشخیص  -ث

 مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی)بدون حق رای( -خ

 یکی از اعضای شورای اسالمی استان به انتخاب شورای یاد شده)بدون حق رای( -ذ

یشنهاد پماعی به ر اجتدو نفر از صاحب نظران و یا اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی مرتبط با امو -ض
 تایید استاندار)بدون حق رای(کارگروه و 

 مدیر کل استاندارد -ظ

 

 یینتع زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، امور بانوان و خانواده تخصصی کارگروه وظایف -ب

 :شودمی

های چوب برنامه ه در چارانوادخبررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با امور بانوان  -الف
 توسعه کشور و طرحهای آمایش، توسعه و عمران استان.

 ا.ه شورتدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارائه پیشنهاد به دبیرخان -ب

 ان.ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان و خانواده در است -ج

گی، آموزشی و نهاقتصادی، فر نیازهای بانوان و خانواده در استان در کلیه ابعاد اجتماعی، شناسایی مسایل، مشکالت و -د
 بهداشتی

یتی در های جنس رابریهماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های الزم در رفع مشکالت بانوان و خانواده و کاهش ناب -ه
 استان.

 نواده در استان.برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خا -و

 انواده.خان و ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشی های اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانو -ز

 

 

 

 کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری -8

 :شوندمی تعیین زیر شرح به توسعه روستایی و عشایریتخصصی  کارگروه اعضای  -الف
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 استاندار )رییس( عمرانیهماهنگی امور معاون  -الف

 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری )دبیر( -ب

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ج

 مدیر کل راه و شهرسازی استان -د

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان -هـ

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 اجتماعی استانمدیر کل تعاون، کار و رفاه  -ز

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان -ح

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -ط

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -ی

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان -ک

 ر کل حفاظت محیط زیست استانیمد -ل

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -م

 ر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استانمدی -ن

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان -س

 استان  مدیر کل امور عشایر -ع

 مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان -ف

 یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید کارگروه -ص

 یاران استان به انتخاب دهیاراننماینده ده -ق

 یک نفر از روسای شورای اسالمی روستا با معرفی رییس شورای اسالمی استان -ر

 

 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ،توسعه روستایی و عشایری تخصصی کارگروه وظایف -ب

 :شودمی تعیین

 تهیه سند توسعه روستایی استان -الف



19 

 

 ها و توانمندسازی مناطق عشایریهای توسعه و عمران روستابرنامههماهنگی در تدوین  -ب

های صت شاخهای توسعه روستایی ملی و بررسی تغییراهای توسعه روستایی در چارچوب شاخصاستخراج شاخص -ج
 مربوط

 وریش بهرهایها و افزافزایی جهت کاهش هزینههای اجرایی استان به منظور همساز و کار هماهنگی بین دستگاه -د

تایی و وسعه روسسته تمحیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بهای فرهنگی، زیستارتقای شاخص -هـ
 ایشرایط منطقه

 های مختلفاستان در زمینههای نسبی روستاها و مناطق عشایری ها و مزیتگیری از قابلیتشناسایی و بهره -و

 شایریهای روستایی و عبهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه -ز

 های مرتبطگذاری در روستاها با رعایت سیاستهای تشویقی و توسعه سرمایهبسته -ح

 های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایریتشویق و توسعه بیمه -ط

 تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی -ی

 ق عشایریمناط ورفع تنگناها و مشکالت موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها  -ک

 ساماندهی و اسکان عشایر -ل

 در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانیتعیین اولویت  -م

 اروست ها و شوراهای اسالمی روستایی در پیشبرد امور توسعهگیری از ظرفیت دهیاریتقویت و بهره -ن

ای های تخصصی شورها و مسایل و مشکالت توسعه روستایی مرتبط با وظایف سایر کارگروهبررسی چالش -س
 ربطتوسعه استان و ارایه به کارگروه ذی ریزی وبرنامه

 های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایریجلب مشارکت -ع

 ها و ساز و کارهای الزم برای توانمندسازی دهیارانتهیه برنامه -ف
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 کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات -9

 نتعیی زیر شرح به تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدماتکارگروه  اعضای  -الف

 :شوندمی

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری )رییس( -الف

 مدیر کل استاندارد استان )دبیر( -ب

 مدیر کل دفتر فنی استانداری -ج

 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری -د

 جهاد کشاورزی استانمدیر کل  -هـ

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 مدیر کل راه و شهرسازی استان -ز

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -ح

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -ط

 مدیر کل فنآوری اطالعات و ارتباطات استان -ی

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ک

 ای استانمدیر عامل شرکت آب منطقه -ل

 ای استانمدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه -م

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -ن

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان -س

 دادستان مرکز استان -ع

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان -ف

 تی استانمدیر کل تعزیرات حکوم -ص

 مدیر کل دامپزشکی استان -ق
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 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان -ر

 رییس مجمع امور صنفی استان -ش

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ت

 مدیر کل گمرک استان -ث

 شهردار مرکز استان -خ

 

 ارایه و بررسی ، کاال و خدماتتخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کارگروه  وظایف -ب

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد

متناسب با  و خدمات کاال انداز توسعه کیفیتهای نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشمتبیین راهبردها و اولویت -الف

 های خاص استان جهت ارایه به شوراشرایط و مزیت

رایه ستان و ااصوالت و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محبررسی موانع و مشکالت استانداردسازی  -ب

 راهکارهای اجرایی

 وپژوهشی  وقاتی ها به ویژه مراکز تحقیهای تخصصی سازمانها و ظرفیتگیری از توانمندیپیشنهاد نحوه بهره -ج

سازی در  ستانداردسعه اردهای ملی و توهی صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداها و انجمنتشکل

 استان

های عمومی و بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات الزم در جهت آموزش و افزایش آگاهی -د

 تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت

رسی ارت و باظام نظدستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نپیشنهاد نحوه هماهنگی بین  -هـ

وند رسیدگی ریع در رور تساستاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظ

 به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

ویج و دوین، ترجهت ت تخصیص درصدی از منافع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانیبررسی چگونگی  -و

 نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان

تصادی، ایمنی، اطرات اقخنه مارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمی -ز

 بهداشت و سالمت عمومی
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رل های نظور کنتبه م بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان -ح

 کیفی

 اردهات استاندرعای ارایه راهکارهای الزم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای -ط

ستد  ودر داد  تفادهارایه پیشنهادهای الزم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مورد اس -ی

 طح استانتبط در سای مرهعمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه 

امانه یدات و سر تولدزی استانداردهای معیار مصرف انرژی کمک به تصمیم سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده سا -ک

 های انرژی بر در سطح استان

ی مرتبط در ستگاه هانگی دارایه پیشنهادهای الزم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماه -ل

 سطح استان

امه ریزی و ورای برنه به شاز نتایج حاصله جهت ارایپیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش  -م

 شورای استاندارد استان

هاد تشویق ت و پیشنخدما بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و -ن

 دستگاه های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد.
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 آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدارکارگروه تخصصی  -10

 زیر شرح به تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدارکارگروه  اعضای  -الف

 :شوندمی تعیین

 ریزی استان )رییس(رییس سازمان مدیریت و برنامه -الف

 (دبیر) برنامه ریزی استانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و  – ب

  معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان - ج

 استان بحران مدیریت کل مدیر - د

 استان زیستمحیط حفاظت مدیرکل - -ه

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

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – ز

 کشاورزی جهاد مدیر کل – ح

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ط

 استان شهرسازی و راه مدیر کل – ی

 وزیر انتخاب به نیرو وزارت نماینده - ک

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ل

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان -م

 استانمدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات  -ن

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -س

 مدیر کل ثبت احوال استان -ع

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان -ف

 مدیر کل پست استان -ص

 ای استانمدیرعامل شرکت آب منطقه -ق

 ای استانعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقهمدیر  -ر
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 مدیر کل منابع طبیعی استان -ش

 مدیر کل استاندارد استان -ت

 زیستهای مردم نهاد محیطنماینده شبکه سازمان -ث

 

 ارایه و بررسی ، تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدارکارگروه  وظایف -ب

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد

 استان توسعه اندازچشم سند - الف

 استان در آن اجرای و آمایش برنامه - ب

 شهرستانی و استانی مدتمیان توسعه هایبرنامه - ج

 .سرزمین آمایش و محیطیزیست مالحظات و استان توسعه اسناد به توجه با عمرانی بزرگ هایپروژه یابیمکان - د

 ایناحیه توسعه طرحهای - -ه

 استان( GIS) اصلی هاینقشه جهت الزم تدابیر - و

 استان در محیطیزیست مالحظات با توسعه هایطرح - ز

 استان اجرایی هایدستگاه در سبز مدیریت برنامه اجرای برای زیستمحیط و پایه منابع بهینه مصرف سیاستهای - ح

 ایمنطقه توسعه هماهنگی شورای با فعال تعامل - ط

 زیربنایی امور یتخصص کارگروه هماهنگی با جمعیتی هایمحدوده از خارج به مزاحم و آالینده صنایع انتقال - ی

 های اجرایی شورای عالی آمار در استانها و سیاستهماهنگی در اجرای برنامه -ک

 های توسعه استانیهای آماری مورد نیاز برنامههای موضوعها و اولویتشاخص -ل

 فرهنگ آماری متناسب با شرایط استاناشاعه و ارتقای  -م

رکز اردهای مستانداهای آمارگیری ملی در استان با رعایت های عمومی و طرحهماهنگی در اجرای بهینه سرشماری -ن
 آمار ایران
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 کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک -11

 :شوندمی تعیین زیر شرح بهتخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک کارگروه  اعضای  -الف

 استاندار )رییس( -الف

 ریزی استان )دبیر(رییس سازمان مدیریت و برنامه -ب

 ریزی استانمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه -ج

 مدیر کل ارتبااطات و فناوری اطالعات استان -د

 مدیر کل فنآوری اطالعات استانداری -هـ

 جهاد کشاورزی استان مدیر کل -و

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -ح

 مدیر کل راه و شهرسازی استان -ط

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ی

 نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو -ک

 یس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استانری -ل

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان -م

 شهردار مرکز استان -ن

 ای استانرییس سازمان نظام صنفی رایانه -س

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -ع

 مدیر کل استاندارد استان -ف

 برنامه ریزی استانسازمان مدیریت و آمار و اطالعات  معاون -ص

 نآوریفات و ها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقیک نفر از رؤسای دانشگاه -ق

 

 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ،تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیککارگروه  وظایف -ب

 :شودمی تعیین

http://mahallaty.ir/
http://mahallaty.ir/
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 استان در اداری نظام تحول راهکارهای - الف

 غیردولتی بخش به اجرایی دستگاههای واگذاری قابل فعالیتهای - ب

 مانساز اجرایی گاههایدست نیاز مورد جامع اطالعاتی بانکهای تشکیل و موجود اطالعاتی بانکهای استانداردسازی - ج

 کارکنان مدتکوتاه تخصصی و شغلی آموزشهای - د

 آن اجرای حسن بر نظارت و عمومی خدمات حوزه در وریبهره ارتقای - -ه

 .هادستگاه انسانی نیروی بهینه توزیع و ترکیب ساختار، - و

 های اجراییهای خدمات الکترونیکی دستگاهراهکارهای توسعه زیرساخت -ز

 دستگاهی در استانگذاری اطالعات بینارهای به اشتراکهکرا -ح

 اهیخدمات الکترونیک درون و برون دستگافزاری افزاری و سختهای نرمراهکارهای توسعه سامانه -ط

 انیهای استها( دستگاهسازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای )وبسایتساز و کارهای یکسان -ی

طالعات که ملی اتر شببندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بسشناسایی، اولویت -ک
 در استان
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 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری -12

 :شوندمی تعیین زیر شرح به وری و نوآوریآ کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فن اعضای  -الف

 استاندار )رییس( توسعه مدیریت و سرمایه انسانیمعاون  -الف

 نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر )دبیر( -ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان -د

 جمهورنماینده معاونت علمی و فنآوری رییس -هـ

 ریفناو یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و -و

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان -ح

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -ط

 رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان -ی

 رییس جهاد دانشگاهی استان -ک

 استان  مدیر کل آموزش و پرورش -ل

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان -م

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ن

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر -س

 نآوریفات و ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقیک نفر از رؤسای دانشگاه -ع

 ش پزشکیآموز های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان ویک نفر از رؤسای دانشگاه -ف

 سالمییک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسالمی به انتخاب رییس دانشگاه ازاد ا -ص

از بخش  از آنان ک نفریدو نفر از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی و خدمات مهندسی و دانش بنیان استان که حداقل  -ق
 غیر دولتی باشد با معرفی استاندار
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 ردموا در پیشنهاد ارایه و بررسی ، وری و نوآوریآ تخصصی آموزش، پژوهش، فن کارگروه وظایف -ب

 :شودمی تعیین زیر

 تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی -الف

 ریزی در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوری منطقه در استانبرنامه -ب

مایش آساس سند بر ا مدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استانمدت، میان مدت و بلندهای کوتاهتدوین برنامه -ج
 مصوب

 های استانیها و مزیتهای تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، تواناییتعیین اولویت -د

 فناوری ات وحقیقتلوم، عهای علمی، فنآورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای نحوه نظارت بر فعالیت -هـ

های کتوری و شرهای فنآهای علم و فنآوری و شهرکهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارکتدوین برنامه -و
 دانش بنیان در استان

هداف و اآوری با و نو های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فنآوریتدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست -ز
 های ملیسیاست

 

 

 

 

 

 


