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  139 ی مردمیها مشارکتشورای 

  مدیریت بحران  نهادمردمی هاسازمانکارگروه تخصصی

 استان

139 

  کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی، سالمت، زنان و

 خانواده استان

140 

  کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سالمت ستاد

 بازآفرینی شهری استان

141 
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 استان

161 

  161 استانکارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل 
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  164 استانداری رعاملیپدافندغکمیته 

 164 کمیته مرزبانی زیستی 

 165 کمیته مقابله با بیوتروریسم 

 165 قرارگاه پدافند شیمیایی استان 



 

 

 166 قرارگاه پدافند سایبری استان 

 167 قرارگاه پدافند زیستی استان 

 168 رئیس گروه طرح و اجرا)شرح وظایف(-1-5-3

 169 رئیس گروه تهدیدات تخصصی)شرح وظایف(-2-5-3

های شرح وظایف و کارگروه معاونت هماهنگی امور عمرانی،پست های مدیریتی : چهارمفصل 
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 174 )شرح وظایف(و ترافیک ونقلحملمدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی،  -1-4

 176 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

 178 شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان 

 179 شورای فنی 

  180 منابع آب استانشورای حفاظت از 

 180 شورای معادن 

 181 شورای مسکن استان 

 181 کارگروه استانی نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی 

  182 نوسازی ناوگان فرسوده 17کارگروه ماده 

 عمومی و  ونقلحملقانون توسعه  10ماده  کارگروه

 مدیریت مصرف سوخت
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 183 ایسرمایه های تملک داراییواگذاری طرح کارگروه 

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و

 زیستآمایش سرزمین و محیط
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  186 شهرهای استان ونقلحملکمیته ایمنی و 

  ی هوشمند هاسامانهی از برداربهرهکمیته فنی استقرار و

 نظارتی استان
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  187 استان ونقلحملکمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی 

 187 کمیسیون طرح هادی شهرها 

  187 ی طرح هادی شهرهاهارتیمغاکمیسیون 

  188 شهرهای استان 5کمیسیون ماده 

  188 هایشهردارقانون  99کمیسیون ماده 

 188 ستاد بازآفرینی شهری 

  جسمی و  توانانکمی محیط برای سازمناسبستاد

 حرکتی
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 189 ستاد هماهنگی خدمات سفر 

 189 به شکایات مناقصات هیئت رسیدگی 

  190 استان چهارنفرههیئت 

 191 ریزی شهری )شرح وظایف(و برنامه معاون شهرسازی، معماری -1-1-4



 193 و ترافیک )شرح وظایف( نقل وحملمعاون  -2-1-4

 194 رئیس گروه امور شهرسازی، معماری و امور عمرانی )شرح وظایف(-3-1-4

 195 و توسعه پایدار )شرح وظایف( ستیزطیمحرئیس گروه پایش  -4-1-4

 196 و ترافیک )شرح وظایف( ونقلحملرئیس گروه  -5-1-4

 196 )شرح وظایف(مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها  -2-4

 199 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

 200 ستاییو رو ریشه مدیریت پژوهشی رایشو 

  200 هایشهردارشورای اداری و استخدامی 

  201 صاحب بالی هاسگکارگروه ساماندهی 

 201 کارگروه مدیریت پسماند استان 

  201 ی استانهایشهرداری مشاغل کارگری بندطبقهکمیته 

  201 هایشهردارکمیته حسابرسی 

  202 یتوانمندسازکمیته اجرائی آموزش و 

  202 هاکشتارگاهکمیته استانی هماهنگی امور 

  رسیدگی به شکایات شوراهای هیأت حل اختالف و

 اسالمی استان

202 

 202 معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها )شرح وظایف( -1-2-4

 204 رئیس گروه امور شهری)شرح وظایف( -2-2-4

 205 رئیس گروه امور شوراهای اسالمی شهر)شرح وظایف(-3-2-4

 206 )شرح وظایف(ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها4ـ3

 208 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

  ی واحدهای اندازراهی مشارکتی در هاطرحکمیته بررسی

 افتهیتوسعهتولیدی روستاها و مناطق کمتر 

208 

  کمیته راهبردی پروژه ارتقاء تولید و اشتغال پایدار در

 و مناطق روستایی هادشت

209 

 209 کمیته راهبری بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 

  209 هایاریدهکمیته حسابرسی 

 209 های استانکمیته انضباطی کارگران استانداری و دهیاری 

 210 شورای هماهنگی عشایر استان 

 211 شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی 

 211 کمیته تصویب طرح های هادی 

 211 معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاها )شرح وظایف(-1-3-4

 213 ی و اشتغال روستاها)شرح وظایف(گذارهیسرمامعاون نظارت بر امور -2-3-4

 214 ها و شوراها )شرح وظایف(معاون امور دهیاری -3-3-4



 

 

های شرح وظایف و کارگروه معاونت هماهنگی امور اقتصادی،پست های مدیریتی فصل پنجم: 

 مربوطه

215 

 217 )شرح وظایف(ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی 5

 218 )شرح وظایف(گذاری مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه -1-5

 219 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

 220 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 221 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

 221 طرح رونق تولید کمیته بررسی تسهیالت 

 واحدهای  کمیته بررسی تسهیالت بازسازی و نوسازی

 تولیدی صنعتی و معدنی

221 

 221 کمیته مشاغل خانگی 

  222 استانی 9هیئت ماده 

ی )شرح گذارهیسرمامعاون مدیرکل دفتر جذب و حمایت از -1-1-5

 وظایف(

222 

 223 ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی)شرح وظایف(5ـ2

 225 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

  قانون حمایت از  6شورای ارزیابی استانی ماده

 کنندگانمصرف

226 

 226 کارگروه فرش دستباف 

 227 کارگروه ستاد تنظیم بازار 

 227 کارگروه استانی هماهنگی خرید تضمینی گندم 

 228 امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری کارگروه تخصصی 

 230 کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان 

 230 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان 

 231 کمیته لجستیک استان 

  کمیته فنی اعطاء گواهینامه رعایت حقوق

 استانی کنندگانمصرف

231 

 232 کمیسیون نظارت استان 

 232 کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی 

 232 ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی 

  و بازرس  رهیمدئتیههیئت اجرایی انتخاب اعضای

 ی صنفیها هیاتحاد

233 

 233 معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی )شرح وظایف( ـ1-2-5

 234 رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی )شرح وظایف( -2-2-5

 235 رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن )شرح وظایف( -3-2-5



های شرح وظایف و کارگروه توسعه مدیریت و منابع،معاونت پست های مدیریتی  فصل ششم:

 مربوطه

237 

 239 )شرح وظایف(ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 6

 240 )شرح وظایف(اداری ی، نوسازی و تحولزیربرنامهـ مدیرکل دفتر 6ـ1

 242 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

 243 شورای اداری استان 

  243 مدیریت استانشورای راهبری توسعه 

 244 شورای پژوهش استانداری 

  244 استانی 3کارگروه منطقه 

 245 کارگروه توسعه مدیریت استانداری 

 245 کارگروه نظام پیشنهادات 

 246 کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری 

  247 ی مدیریتیهایفناورکمیته اصالح ساختار، فرایندها و 

 248 تیم بهبود 

 248 اداری )شرح وظایف(ریزی، نوسازی و تحولمعاون برنامه -1-1-6

 249 معاون آموزش و پژوهش )شرح وظایف( -2-1-6

 251 )شرح وظایف( وبودجهبرنامهرئیس گروه  -3-1-6

 252 اداری )شرح وظایف(رئیس گروه نوسازی و تحول -4-1-6

 252 دستیار ستادی )شرح وظایف( -5-1-6

 253 )شرح وظایف(اطالعات و شبکه دولت ـ مدیر فناوری6ـ2

 255 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

  256 کارگروه دفاتر پیشخوان 

  کارگروه پروژه ملی نشانی استاندارد مکانیGNAF 256 

 257 کارگروه توسعه دولت الکترونیکی 

 257 اطالعاتکمیته توسعه فناوری 

 257 شبکه دولت یفن تهیکم 

 258 ستاد انتخابات اطالعاتیفناور تهیکم 

 258 یکیخدمت الکترون زیم یفن تهیکم 

 258 برخط تیراز اصالت هوحسامانه ا یفن تهیکم 

 258 کمیته امنیت فناروی اطالعات و ارتباطات استانداری 

 258 کمیته احصاء فرآیند و مدلینگ آنها 

 258 کمیته ارزیابی عملکرد استانداری 

  258 کمیته فنی و بازرگانی مناقصات 

 259 اطالعات )شرح وظایف(رئیس گروه فناوری -1-2-6



 

 

 260 رئیس گروه ارتباطات و امنیت شبکه )شرح وظایف( -2-2-6

 261 )شرح وظایف(مدیرکل امور اداری و مالی -3-6

 262 هاها و کمیتهشوراها، کارگروه 

 263 کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ انسانی 

 263 معاون امور اداری )شرح وظایف( -1-3-6

 264 معاون امور مالی )شرح وظایف( -2-3-6

 266 رئیس اداره امور اداری و رفاه )شرح وظایف( -3-3-6

 267 رئیس اداره خدمات و پشتیبانی )شرح وظایف( -4-3-6

 267 رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی )شرح وظایف( -5-3-6

 268 اداره امور مالی )شرح وظایف( رئیس -6-3-6
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 مقدمه:

در ساختارهای  داریا نظامهر کشوری بیانگر نگرش دولت به اداره و مدیریت آن کشور است؛ نقش  اداری نظام

کننده است، از این کالن و نیل به توسعه، بسیار تعیین اهدافاقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تأثیر آن در تحقق 

 کارآمد و اثربخش، دستیابی به توسعه، رفاه و عدالت ممکن نیست. ادارینظامرو بدون داشتن 

نیز بر اهمیت  اساسیقانوندر دیباچه  وبوده  زینگذاران نظام جمهوری اسالمی قانون توجه مورداین امر 

سازی مجریه به دلیل نقش آن برای رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه و همچنین زمینهقوه

محصور شدن در هر نظام دست و پاگیر پیچیده  جهیدرنتبرای وصول به هدف نهاییِ حیات، تاکید شده است؛ 

نیز  اساسیقانونده اصل سوم  بند درگردیده است؛  ینفدار کند، ا خدشهکه وصول به این هدف را کند و ی

 تصریح و دولت موظف به اجرای آن شده است. «رورصحیح و حذف تشکیالت غیر ض اداری نظامایجاد »

ساخت قرار دارد، اما پهناوری کشور ایجاب کشورهای تک-هر چند جمهوری اسالمی ایران در ردیف دولت 

دهی متناسب با وسعت کشور مد نظر قرار گیرد که از آن جمله عین حفظ یکپارچگی آن، سازمانکند در می

 های اداری عدم تراکم و حتی عدم تمرکز اشاره نمود.توان به استفاده از سبکمی

منظور تنظیم، تعدیل و بهبود نیروی انسانی و مدیریت آن بر  در پیوست قانون برنامه اول توسعه نیز به

 د ذیل تأکید شده است:موار

 تحقق عدالت استخدامی و انتخاب اصلح داوطلبان ورود به خدمت؛ 

 استقرار نظام هماهنگ؛ 

 ریزی استخدام نیروی انسانی موردنیاز بخش دولتی؛نظام برنامه استقرار 

 های دولتی تحقیقاتی دستگاه تعمیم آموزش به کارکنان دولت و افزایش توان تخصصی و

 ؛هاآنکارآیی  منظور افزایشبه

تعدیل  هاآناست که محتوای اصلی  شدهینیبشیپهایی سیاست در قانون برنامه دوم توسعه نیز اهداف و

بهبود کیفی مدیران و برقراری  تحقیقاتی، ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، افزایش نیروهای فنی، تخصصی و

 های سوم، چهارم،ست؛ اهتمام به موضوع در برنامهنظام مستمر ارزشیابی کارکنان براساس لیاقت و شایستگی ا

 شود.پنجم و ششم هم دیده می

های دولتی برای ارائه خدمات و محصوالت گوناگون بسیار باالست با توجه به اینکه امروزه هزینه سازمان

رای مدیریت صحیح شود، لذا، بروز محدودتر و کمتر میها از منابع عمومی روزبهو امکان تهیه و تأمین این هزینه

شود؛ به همین دلیل تهیه منابع، دسترسی به اطالعات کامل و دقیق در ارتباط با مشاغل دولتی احساس نیاز می

های مختلف توسعه منابع انسانی های مهم فرآیندعنوان یکی از ورودیآن به  شرح وظایف شغلی و شرایط احراز

یکی از  آموزش و کار راهه شغلی و...، امری مفید است؛ زیرا از قبیل جذب و استخدام، جبران خدمت و مزایا،



 

 

 

 

ای، دانستن شفاف وظایف شغلی و حرفه ویژه مدیران ارشد وهای مستخدمان دولت، بهترین نیازمندیاصلی

 انتظارات دولت از آنان است.

و نیز تنوع و تعدد قوانین و مقررات، همچنین عادات و سالیق مجریان و...  ادارینظامابهامات موجود در 

های اداری در نحوه عمل کارگروه احراز شرایط و وظایف،ای است که ضرورت گردآوری و تدوین شرحگونهبه

ل اداری ریزی، نوسازی و تحولذا از سوی دفتر برنامه کند؛یمناپذیر قالب یک مجموعه منسجم را امری اجتناب

شده است که شایسته است از تمامی مدیران، مشاوران،  گردآوری و تدوین «راهنمای مدیریت استانداری»

 اند، تشکر و قدردانی کنم.کارشناسان و کارکنانی که در تهیه و تدوین این راهنما تالش کرده

 
 پورمحمدی محمدرضا

  استاندار آذربایجان شرقی
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  :ل اولصف

های چارت سازمانی، شرح وظایف و ماموریت

 های( و دستورالعملفرمانداراناستانداری )و 

  نحوه انتخاب و انتصاب مدیران
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 سازمانی استانداری آذربایجان شرقیدار نمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 استاندار

 

دفتر استاندار و 

 روابط عمومی

 

دفتر مدیریت 

عملکرد، بازرسی 

 و امور حقوقی

 

دفتر امور 

بانوان و 

 خانواده

 

هسته 

 گزینش

 

اداره کل 

 حراست

 

معاونت توسعه 

 مدیریت و منابع

 

ریزی، دفتر برنامه

نوسازی و تحول 

 اداری

 

مدیریت فناوری 

اطالعات و شبکه 

 دولت

 

اداره کل امور اداری 

 و مالی

 

دفتر جذب و حمایت 

 گذاریاز سرمایه

 

دفتر هماهنگی امور 

 اقتصادی

 

معاونت هماهنگی 

 امور اقتصادی

 

معاونت هماهنگی 

 امور عمرانی

 

اداره کل مدیریت 

 بحران

 

دفتر امور 

روستایی و 

 شوراها

 

دفتر امور شهری 

 و شوراها

 

 امور دفتر فنی،

و عمرانی و حمل

 نقل و ترافیک

 

اداره کل پدافند 

 غیرعامل

 

دفتر امور اجتماعی 

 و فرهنگی

 

دفتر امور امنیتی و 

 انتظامی

 

دفتر امور سیاسی، 

انتخابات و 

 تقسیمات کشوری

 

معاونت سیاسی، 

 امنیتی و اجتماعی
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)سازمان امور اداری و استخدامی کشور )امور  اساسی استانداری یهاتیمأمورشرح وظایف و دستورالعمل ـ 1ـ1

 (12/10/96-132611ساختارهای سازمان ( به شماره 

که به …های اجرایی، مؤسسات وهای عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاهاعمال سیاست -1

 نمایند.دولت استفاده می نحوی از بودجه عمومی

 براساس اجرایی هایدستگاه استانی هایواحد مدیران عملکرد ارزشیابیدر مشارکت  -2

 های مربوطه.دستورالعمل

 یهاسازمان، شوراها و مؤسساتاجرایی، نهادها،  یهادستگاه هایفعالیتجاد هماهنگی بین ـای -3

 محلی در چارچوب قوانین و مقررات.

 های اجرایی در استان.اجرای قوانین و مقررات توسط واحدهای استانی دستگاهنظارت بر حسن  -4

 های اجرایی استان.دستگاه نیمابیفبررسی، رسیدگی و حل اختالفات حقوقی  -5

برای عزل و نصب مدیران واحدهای  ربطذیهای الزم با وزراء و یا باالترین مقام دستگاه هماهنگی -6

ی، ـلـم یاـهروژهـپران ـدیـات اداری، مـامـقـن مـریـاالتـتان و بهای اجرایی مستقر در اسدستگاه

 ضوابط و مقررات قانونی. براساسباالترین مقام نهادهای انقالب اسالمی 

هایی که ها و کمیتهیسیونـمـا، کـو توسعه استان، شوراه ریزیبرنامهریاست جلسات شورای  -7

 قانون به عهده استانداری است. موجببه

ی و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین ـلـت داخـیـنـظ امـفـو ح نـیـتأم -8

 های اطالعاتی، انتظامی و نظامی.دستگاه

له با بروز مشکالت مرزی و نظارت بر نحوه ـابـقـای الزم در مـهتـاسـیـال سـمـی و اعـررسـب -9

 استان. مراقبت از مرزهای آبی و خاکی

 در قانون. اشاره موردتکالیف  اساس برتمشیت امور نیروی انتظامی در استان  -10

های امنیتی استان با سیاست ،تی و تعیین اولویتـیـنـای امـهاریـجـنـاهـروز نـری از بـیـگـشـپی -11

 تأکید بر اصول پدافند غیرعامل.

ان ـتـاال و ارز در اسـه، کـحـلـاساق ـاچـدر، قـخـواد مـا مـارزه بـبـر مـی در امـگـنـاهـمـاد هـجـای -12

 وانین و مقررات.ـوب قـارچـدر چ

 نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به جلوگیری از تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در استان. -13

استان و تشکیل و ریاست جلسات  نیتأممسئولیت برقراری امنیت استان از جایگاه رییس شورای -14

 بر حسن اجرای مصوبات آن در چارچوب قوانین و مقررات. و نظارت استان تأمینشورای

ی، گذرنامه و وظیفه ـدگـنـی و رانـایـمـنـررات راهـقـن و مـیـوانـرای قـن اجـسـارت بر حـظـن -15

 قوانین و مقررات. چارچوب درعمومی 

 بر حسن اجرای انتخابات در سطح استان. نظارت وبرگزاری  -16

ع ـتان و رفـوزه اسـوری در حـشـات کـمـیـسـقـرایی تـاجات ـدامـه و اقـعـطالـی، مـررسـب -17

 وار.ـجـمـه یاـهانـتـاسن ـیـالف بـتـاخ
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خارجی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان، اتباع -18

 .مقررات وقوانین  چارچوب درپناهندگان، معاودین، مهاجرین، آوارگان 

اعی در سیاسی و اجتم یهایآزادو ایجاد زمینه مناسب در جهت تحقق و توسعه  ریزیبرنامه -19

ی و ـاسـیـه سـعـوسـن تـیـأمـور و تـشـر قوانین کـسایو ی ـاسـون اسـانـوب قـارچـچ

 ان.ـتـومی در اسـمـت عـارکـشـح مـطــاء سـقــدار و ارتـایـی پـاعـمـتـاج

های دولتی های حمایت از نهادها و کمیتهاجتماعی در زمینههای گسترش عدالتفراهم آوردن زمینه -20

 و مردمی و مؤسسات خیریه مرتبط با موضوع.

با تأکید بر امور مربوط  وسعه اجتماعی و فرهنگی جامعـت ورـظـنـمهـبب ـاسـنـه مـنـیـاد زمـجـای -21

 .نهادمردمهای به بانوان و سازمان

غیردولتی و احزاب با موضوعات  یهاتشکلالزم برای تشکیل و توسعه مجامع و  یهانهیزمایجاد  -22

 فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح استان.

 یهابرنامهلوب اقوام و مذاهب در اجرای ـطـاری مـکـمـت و هـارکـشـه مـنـیـودن زمـمـم نـراهـف -23

 عمومی دولت. یهااستیسملی و 

جلب مشارکت  منظور بهیل و تقویت و هماهنگی بین شوراهای اسالمی فراهم آوردن موجبات تشک -24

 پذیر.مردم استان در امور مشارکت جانبه همه

 فعالیت آنها.بر استان و نظارت و ارزیابی  یهایاریدهپیگیری امور مربوط به تشکیل  -25

در  هو اجرای قوانین و مقررات مربوط هایاریدهها و نظارت بر امور اداری و استخدامی شهرداری -26

 استان.

جامع شهری در  یهاطرحتوسعه شهری و روستایی و همچنین  یهابرنامهو  هااستیسنظارت بر  -27

 استان.

، هدایت و هاپروژهو  هاطرحنظارت و هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها،  -28

 اجرایی. –پشتیبانی فنی 

عوارض محلی با توجه به توان و بنیه اقتصادی ساکنین استان که از طریق  نظارت بر روند وضع -29

 .گرددیمشوراهای اسالمی شهر و روستا پیشنهاد 

بینی، پیشگیری، کنترل و مهار خسارات مادی و پیش منظور بهمدیریت و اعمال هماهنگی الزم  -30

 معنوی و حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی در استان.

 در استان. اطالعات فناوریتوسعه  یهاطرحنظارت عالیه بر تحقق  -31

 مسئولیت شبکه ارتباطی دولت در استان. -32

 در استان. ادارینظامنظارت عالیه بر تحقق برنامه اصالح  -33

 معظم شهدا در سطح استان. یهاخانوادهنظارت عالیه بر امور ایثارگران و  -34

 الن امور درآمد، تجهیز و تخصیص منابع استان.ک یهااستیسو  هابرنامهنظارت عالیه بر  -35

 اقتصادی استان. هایفعالیتنظارت عالیه و اعمال هماهنگی در  -36

 دولتی. یهامهیبمالی و اعتباری و  مؤسساتو  هابانکنظارت بر نحوه فعالیت  -37
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از طریق ریاست ، یاهیسرما یهاییداراای و تملک نظارت بر توزیع و تخصیص اعتبارات هزینه -38

 و توسعه استان و کارگروه تخصیص منابع. ریزیبرنامهشورای 

گذاران و حمایت از واگذاری تسهیالت برای گی و نظارت بر امور مربوط به تشویق سرمایهـنـاهـهم -39

 گذاری در استان.سرمایه منظور بهایجاد انگیزه 

غیرنفتی  الها در جهت افزایش صادراتارت بر امور مربوط به تشویق صاحبان کاـظـگی و نـنـماهـه -40

 اجرایی مسئول. یهادستگاهبا همکاری سایر 

ق قوانین و ـرزی طبـای مـههـازارچـری بـبـت و راهـدایـ، هیدازـانراهس و ـیـأسـری تـیـگـیـپ -41

 های مرزی.مقررات مربوطه در استان

 مرزی. یهااستانپیگیری امور مربوط به معیشت مرزنشینان در  -42

 های مشترك همکاری با کشورهای همجوار و دوست، انعقاد یادداشت تفاهم و همکاریبررسی زمینه -43

 مسئول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. یهاسازمانسایر  یهماهنگ با

ت جذب گردشگران داخلی و خارجی و تسهیل ـهـب جـناسـهمکاری و تسهیل در بسترسازی م -44

 های اجرایی.ایر دستگاهامور مربوط به آن با هماهنگی س

و ترویج فرهنگ و استفاده بهینه  ستیزطیحـمو  طبیعیمنابع از تـراسـح و ظـفـح رـبارت ـظـن -45

 از منابع و امکانات موجود استان.

 تابعیت و هویت ایرانیان ساکن در استان. نییتع و ییشناسا وامور سجلی  نظارت بر انجام -46
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 (1377 یادار عالیشورایشرح وظایف استانداران و فرمانداران )مصوب دستورالعمل  ـ2ـ1

 یهااستیساجرای  تیمسئول استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، :1 ماده

که بنحوی از  ییهادستگاهدولتی و سایر  یهاشرکت، مؤسسات و هاوزارتخانهعمومی کشور در ارتباط با 

ای ـوراهـی، شـامـظـتـای انـروهـیـن . نهادهای انقالب اسالمی، ندینمایمبودجه عمومی دولت استفاده 

 .ودـد بـنـواهـخ دار دهـهـعرا  یـتـردولـیـغی ـومـمـات عـسـؤسـو م اـهیردارـهـشر و ـهـی شـالمــاس

ت مناطق دارند، تحت نظارت ـیـنـا امـاط بـبـی که در ارتـفـایـوب وظـارچـی در چـامـظـای نـروهـیـن .1

 .استانداران عمل خواهند کرد

وان ـنـعـبوده و ب مسئول وزیرانهیأتو  جمهورسیرئاستاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر  .2

 دهـهـعان را ـتـارات آن وزارت در اسـیـتـف و اخـایـولیت اجرای وظـئـسـم کشوروزارتده ـنـایـمـن

 .تـوسـگـخـاسـقابل وزیر کشور پـود و در مـد بـواهـخ دار

 :باشدیموظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر  :2ه ماد

را شورای  استاندارانوظایف امنیتی  و حفظ نظم و امنیت استان است.راری ـرقـول بـئـسـدار مـانـتـاس .1

 .دینمایمامنیت کشور تعیین 

 .اجرای مصوبات آن حسن برهدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت  .2

تأمین و فند مصوبات شورایاجرایی استان موظّ یهادستگاهتأمین و سایر عضو شورای یهاارگانکلیه  :1-2

دار ـانـتـاس ی را بهـاسـیـی و سـتـیـنـای امـدادهـد و رویـنـایـمـرا نـدستورات امنیتی استاندار را اج

 .خلفین برابر مقررات رفتار خواهد شدـتـا مـد. بـنـایـمـزارش نـگ

و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر  هاشهرستانشوراهای تأمین  عملکرد برهدایت و نظارت  -2-2

 .امنیتی یهاارگاناجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی  یهادستگاه

امنیتی و تعیین  یهااستیسو  هاتیاولوو پیشگیری معضالت امنیتی استان، تعیین و تدوین  بینیپیش .3

 .اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها یهادستگاهحدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه 

 دستورعام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی،  یهااستیسو  هاطرحفراهم آوردن موجبات اجرای  .4

 .امنیتی یهاهیابالغو  هاالعمل

انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین  یهاردهحالل ـا انـم و یـا دائـت یـوقـل مـیـکـشـد تـیـتأی .5

 .مربوطه یهادستورالعملو 

 .گذرنامه و وظیفه عمومی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، .6

 به ریزیبرنامهپیشگیری و مقابله با مشکالت مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و  .7

 یهایمش خطو  هااستیسجلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در چهارچوب  منظور

 .مصوب

 .های مرزی مجازگاهو تردد و تعیین گذر بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان .8

 .کشوروزارتزمینی، هوایی، دریایی( استان به ) یرسمررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای ب .9
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کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری  یهااستانمشترك همکاری با  یهانهیزمبررسی  .10

 .کلی نظام یهایمش خطو  هااستیسمحلی چهارچوب 

اد مخدر قاچاق ارزه با موـبـوص مـصـالزم در خ یهایگـنـاهـمـهاد ـجـت و ایـدایـ، هزیـریهـامـرنـب .11

 .و ارز کاال سالح مواد منفجره،

مور مربوطه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استمالك و سایر ا حسن برنظارت  .12

 .خارجی، پناهندگان، مهاجرین و آوارگان یهایندگینمابه اتباع و 

                 جانبه همهجلب مشارکت  منظور بهاسالمی  فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای .13

ر ــارت بــظــال نــمــوب آن و اعــلــطــم دهیانـازمــس پذیر وکتامور مشار مردم استان در

 .هـوطـربـررات مـقـن و مـیـوانـقوب ـچ ارـهـوق در چـای فــوراهــش

تصمیمات متخذه  هیأتو در  باشدیمتشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار  .14

 .شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه

شهر خواهد بود. در  اسالمی شورایاستاندار جانشین ( شهر )بجز شهر تهران اسالمی شورایدر غیاب  .15

وظیفه مربوطه به تصویب  از ریغ بهاین حالت کلیه وظایف شوراهای اسالمی شهرهای تابعه استان 

  .اشدـبیـمتاندار ـاس عهده بربرقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن 

گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  یهاتشکلالزم برای تأسیس و توسعه مجامع و  یهانهیزمایجاد  .16

ه ـمـی در هـردمـم یهاتـارکـشـمرش ـتـسـگ ورـظـنـم بهآنها  هایفعالیت برتخصصی و نظارت 

 .ی و اجتماعیـیاسـس یاـهیآزاددن ـه شـنـادیـهـو ن هاهـنـیـزم

 .گرددیمموجب قانون برگزار ه و کلیه انتخاباتی که ب پرسیهمهنظارت بر  .17

 .مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوریانجام  .18

 .احوالثبتنظارت بر حسن جریان امور مربوط به  .19

ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی  .20

 .و نظارت بر فعالیت آنها ربطذی یهادستگاهبین 

همگانی،  ، ورزشپرورش ش وآموزمناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش  یهانهیزمفراهم آوردن  .21

 .عالی و تحقیقات ، آموزشعمومی بهداشت

 .نظام مقدس جمهوری اسالمی و گسترش فرهنگ اصیل اسالمی یهاارزشحفظ و حراست از  .22

 .هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .23

 .ییزدا فقرو  یاجتماع عدالت یهانهیزمم آوردن فراه .24

ناشی از حوادث و  یهابحرانپیشگیری، کنترل و مهار  منظور بهاتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی الزم  .25

 و ... الیای طبیعی از قبیل سیل، زلزلهب

 .معظم شهداء یهاخانوادهنظارت بر امور ایثارگران و  .26
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 .کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنانهماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی  .27

ور اداری و مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات الزم به سازمان ام .28

 .صالحاستخدامی کشور و سایر مراجع ذی

 .نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات .29

قانون مستثنی  حکم بهمواردی که  جز بهموضوع ماده یک این مصوبه  یهاارگاننظارت و بازرسی از کلیه  .30

 .مذکور یهاارگانشده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان 

 .صالحمراجع ذی یهاالعمل دستورارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و  .31

محلی،  یهاسازماندولتی،  یهادستگاه هایتفعالیفراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین  .32

 .نهادهای انقالب اسالمی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین  (ملی، استانی)عمرانی  یهابرنامهنظارت و مراقبت در اجرای  .33

 .اجرائی و یا اعالم مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی

تفاده بهینه از منابع و ـو اس تـسـیزطـیـحـمعی و ـیـبـع طـابـنـت از مـراسـظ و حـفـر حـارت بـظـن .34

 .امکانات بالقوه و موجود استان

، هماهنگی و هدایت یریگمیتصماستان و  یهایازمندینو تعیین  یامنطقهای شناسایی استعداده .35

و  هااستیسدر چهارچوب  یامنطقهتوسعه  یهاتیاولواستان با تأکید بر  یزیربودجهو  ریزیبرنامه

 .راهبردهای توسعه ملی

اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع  هایفعالیتپیشنهاد وضع عوارض جدید بر  .36

 .یامنطقهتوسعه  یهابرنامهدر جهت اجرای  ربطیذجدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع 

 یهادستگاهتالش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با  .37

 .در این خصوص ربطذیملی 

در اعطای تسهیالت تکلیفی بانکی در چهارچوب  هاتیاولوو تعیین  هابانکهنگی فعالیت هدایت و هما .38

از طریق  گذارانهیسرماتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق  یهابرنامهو  هااستیس

 هایفعالیتمحلی و سوق دادن آنها به سمت  یهاهیسرماسسات اعتباری غیردولتی و جذب ؤتشکیل م

 .تولیدی و عمرانی

، مبادالت مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و یرنفتیغنظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات  .39

مرزی طبق قوانین و مقررات  یهابازارچه یاندازراهصنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و 

 .مربوط

 .گرددیمح بر عهده استاندار محول صالاز طریق مراجع ذی هااستاناجرای سایر وظایفی که در  .40

 .گردندیممنصوب  جمهورسیرئبا حکم  وزیران هیأتاستانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب  -3ماده 

. در شودمیو حکم وزیر کشور انجام  جمهورسیرئعزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید  ـ 4ماده 

ف استانداران گردد. سرپرست استانداری یسایر مواردی که مانع از انجام وظاصورت استعفاء، عزل، فوت و یا 
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استاندار جدید را  ماه کیف است حداکثر ظرف مدت ، وزیر کشور موظّ شودمیموقتاً از سوی وزیر کشور تعیین 

 .پیشنهاد نماید وزیران هیأتبه 

 .نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود ـ 5ماده 

د بود. اختیارات نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواه ـ 6ماده 

 .باشدیمه قابل تفویض به استانداران دوزیر کشور موضوع این ما

تعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد در صورت اس ـ 7ماده 

فند حداکثر ظرف . استاندار و فرماندار موظّگرددیمسرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین 

 .مول دارندـعـنسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام الزم را م ماه کیمدت 

ملی، باالترین مقام نهادهای انقالب  یهاپروژهنصب مدیران کل و یا باالترین مقامات اداری، مدیران  ـ 8ماده 

جمهوری اسالمی ایران توسط  یمایصداوساسالمی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران 

 .ردیگیمبا هماهنگی استاندار صورت  ربطذیوزراء یا باالترین مقام دستگاه 

 نظراختالفدر خصوص نصب مدیران استان  ربطذینانچه بین استاندار و وزیر یا باالترین مقام دستگاه چ .1

و  ربطذییا باالترین مقام دستگاه  ،ی مرکب از وزیر کشورهیأتاختالف، حل منظور بهوجود داشته باشد، 

تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند  ماه کیظرف مدت  جمهورسیرئبا انتخاب  جمهورسیرئیکی از معاونین 

 .نمود

 .ردیگیماستاندار صورت  اطالع باو  ربطذیعزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه  .2

کلیه مدیران کل و باالترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور  -9ماده 

 .خود را در محل خدمت به اطالع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند

 .شوندیم در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب 8رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده  -10ماده 

سا و مسئولین ؤیا باالترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب ر رکلیمدچنانچه بین فرماندار و  .1

ی مرکب از استاندار بعنوان هیأتحل اختالف،  منظور بهوجود داشته باشد،  نظر اختالفادارات شهرستان 

و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ  ربطذیو یا رئیس سازمان  رکلیمد، جمهورسیرئنماینده 

 .تصمیم خواهند نمود

 ربطذی یهادستگاهمجاز  یهامقامهرستان توسط ـن ادارات شـیـولـئـسـا و مـر رؤسـیـیـغـزل و تـع .2

 .ردیگیمباطالع فرماندار صورت 

فند عدم منطقه انتظامی موظّسای ادارات و یا باالترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده ؤکلیه ر -11ماده 

 .طالع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایندا حضور خود را در محل خدمت با

را در شهرستان ای ادارهدر مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس  -12ماده 

ت در آن ـوریـأمـا مـی یـصـرخـت از مـف اسـوظّـور مـزبـم سـیـا رئـدر زمان معین ضروری بدانند مدیر ی

 .دـابـور یـضـود حـت خـدمـل خـحـوده و در مـمـن رـظـنرفـصان ـزم
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جمهوری اسالمی ارتباط برقرار نمایند و مسائل  رتبه یعالمستقیمًا با مقامات  توانندیماستانداران  -13ماده 

 .در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند نظر مورد

 .ر نمایندارتباط برقرا 13از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده  یستیبایمفرمانداران  -14ماده 

رشد و پیشرفت  یهانهیزمفراهم آوردن  منظوربه اساسیقانوندر اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم  -15ماده 

در شرایط خاص  وزیرانهیأتو تصویب  جمهورسیرئهینه استان در صورت موافقت و اداره مطلوب و ب یامنطقه

تصمیمات  صورت نیاکه در  ردندـگیـمن ـیـعیـت جمهورسیرئو حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه 

 .خواهد بود وزیرانهیأتو  جمهورسیرئآنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات 

توسعه و  یهابرنامهدر اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با  توانندیماستانداران  -16ماده 

عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای  یهااستیس

 یهادستورالعملمبادرت به تهیه و ابالغ  مقررات ومذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین 

آنها شامل  هایفعالیتو  ندینمایمفعالیت  یامنطقهتشکیالتی بصورت  ازلحاظکه  یهادستگاه یند.اجرایی نما

مربوط به  هایفعالیتفند در مورد ان قرار دارد موظّـتـک اسـها در یز آنـرکـن مـکـیـل رددـگیـمچند استان 

 .اقدام نمایند ربطذیهر استان با هماهنگی استاندار 

مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی  خصوص درفند کلیه واحدهای قضایی در استان موظّ -17ماده 

اجرایی این ماده توسط سازمان  نامهنیآئالزم را با استانداران معمول دارند  یهایهماهنگ، باشدیماستان مرتبط 

اداری  عالی شورایو وزارت دادگستری تهیه و به تصویب  کشوروزارتامور اداری و استخدامی کشور با همکاری 

 .خواهد رسید

سازمانی و  یهاتیمأمورفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از اجرایی موظّ یهادستگاهکلیه  -18ماده 

صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراها،  یهابخشنامهو ضوابط و  هادستورالعملو آخرین  اقدامات بعمل آمده

طبق قوانین و مقررات تشکیل  هااستاناجرایی در  یهادستگاهستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف 

 .زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود گرددیم

 ند.باشیمخویش به استانداران  یادورهواحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد  -19ماده 

در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط  توانندیماستانداران 

 .را دریافت نمایند

با مراکز فرهنگی و اقتصادی  توانندیمقت وزارت خارجه و مواف کشوروزارتداران با هماهنگی ـانـتـاس -20ماده 

 .کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند

 .باشدیماستانداران ه با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهد یادار وبرقراری ارتباط رسمی  -1

مراجع ذیصالح  هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف -2

 .کشور صورت خواهد گرفت
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 یهاشرکتتسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و  منظور بهدر اجرای سیاست عدم تمرکز و  -21ماده 

 ورـامان ـازمـا سـاری بـکـمـی و هـگـنـاهـمـن هـمـد ضـنـفـدولتی به واحدهای استانی، استانداران موظّ

 .امر فوق را فراهم نمایند ترعیسرو استخدامی موجبات تحقق هر چه  یادار

 هاتیقابلمختلف و افزایش  هایفعالیتفراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین  منظور به -22ماده 

توسعه در استان و شهرستان شورای  یهابرنامهعمومی و  یهااستیساجرائی و تحقق  یهادستگاهو کارائی 

ترکیب، وظایف،  .گرددیماداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل 

 یاستخدام وخواهد بود که توسط سازمان امور اداری  یانامه نیآئاختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس 

 .اداری خواهد رسید عالی شورایتهیه و به تصویب  شورکوزارتکشور با همکاری 

داخلی و خارجی که رسماً  رتبه یعالاز مقامات  (استقبال، پذیرائی و مشایعت)انجام مراسم تشریفات  -23ماده 

اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام  نامهنیآئ. باشدیمعهده استاندار ه ب ندینمایمبه استان سفر 

و وزارت امورخارجه به  کشوروزارتبه پیشنهاد  که بودخواهد  یانامه نیآئمراسم تشریفات مربوطه بموجب 

 .خواهد رسید وزیران هیأتتصویب 

استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و  ةلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهدک -24ماده 

این مصوبه( در شهرستان محل مأموریت خود را دارا  2ماده  15 بند دراختیار مطرح  ءاستثنا بهاختیارات را )

 .هستند
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 1/4/1395مورخ  579095)مصوبه شماره  یاحرفهدستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران  ـ1ـ3

 اداری( عالیشورای

 تعریف واژگان -1ماده 

 .کشور یزیربرنامهسازمان: سازمان مدیریت و 

اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات  یهادستگاهمدیریتی  یهاسمت: شامل تمامی عناوین یاحرفهمدیران 

قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار  71مدیریت سیاسی، موضوع ماده  یهاسمت استثناء بهکشوری، 

 :اندشده میتقسگروه به شرح زیر 

کالن،  یزیربرنامهگذاری،  یمش خط، یگذاراستیسکه وظیفه  باشندیممدیران ارشد: آن دسته از مدیرانی  -

 .دارند عهدههدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به 

که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی  شودیممدیران میانی: به آن دسته از مدیرانی اطالق  -

مانند مدیران کل و معاونین آنان، معاونین  ؛دارند عهدهبه  یستاد)مقامات( و یا مدیران ارشد را در واحدهای 

 .آنها سطح هممدیریتی  یهاسمت، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و هاسازمان

 یهابرنامهو  هایمش خط، هااستیسکه وظیفه اجرای  شودیممدیران پایه: به آن دسته از مدیرانی اطالق  -

 هممدیریتی  یهاسمتو  هاگروهرؤسای ادارات، رؤسای  مانند ؛دارند عهدهسازمانی را در واحدهای ستادی بر 

 .آنها سطح

اجرایی نظیر مدارس،  یهادستگاهمدیران عملیاتی: شامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا  -

ستند که ـن هـیـولـلـعـداری مـگهـز نـراکـو م یاهـرفـحی و ـنـز فـراکـ، مهاموزه، هاورزشگاه، هامارستانیب

 .دارند عهدهخدمات اصلی و نهایی دستگاه را به  ارائهتولید، تأمین و 

از سوی  شدهنییتع یهایژگیوو  هانگرش، هامهارتاز دانش،  یامجموعهشایستگی عمومی مدیران: به  -

راز ـاحس از ـوط را پـربـف مـایـد وظـوانـتـا بـت دـدهیـمان ـکـکه به یک فرد ام شودیمسازمان اطالق 

 .انجام دهد زیآم تیموفق طور بهریتی و یا ارتقاء به سطوح باالتر ـدیـمت مـس

 :یاحرفهالف( شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران 

( این 1در ماده ) شده فیتعر سطوحمدیریتی  یهاسمتشرایط عمومی الزم برای انتخاب و انتصاب در  -2ماده 

 :باشدیم( 1دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره )

 .(1397)از ابتدای سال « مدیریتی یهاسمتگواهینامه شایستگی عمومی احراز »دارا بودن  -

 .دیریتیم یهاسمتثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب، در بانک اطالعات افراد دارای شایستگی احراز  -

 .تحصیلی مندرج در شرایط احراز یهارشتهاز مقاطع و  یکی دردارا بودن مدرك تحصیلی )حداقل لیسانس(  -

 .آموزشی سطح مدیریتی مربوط یهادورهطی  -

 .ملکرد در دو سال منتهی به انتصابدرصد کل امتیاز ارزیابی ع 85کسب حداقل  -

از سطوح مدیریتی، از مراجع  یکیدراحراز صالحیت اعتقادی، اخالقی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب  -

 .ربطذی

قانون  32دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین )مشخص( در سقف تبصره ماده  -

 .مدیریت خدمات کشوری با دستگاه
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 انتصاب به سمت های مدیریتی( : شرایط عمومی 1جدول شماره )

 شرایط عمومی
حداقل تجربه 

خدمت دولتی 

 مرتبط

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی

سطح 

مدیریتی پیش 

 نیاز

 نمونه شایستگی های عمومی

 مدیریتی مورد ارزیابی
سطوح مدیریت 

 ایحرفه

 - - سال 3 مدیریت عملیاتی

مسئولیت پذیری، مهارت های 

نگری و تفکر یندهآارتباطی، 

گرایی و هدایت راهبردی، هدف

 عملکرد نظارت و کنترل

 - - سال 4 مدیریت پایه

مسئولیت پذیری، تیم و 

سازی، تفکر تحلیلی و حل شبکه

گرایی و هدایت له، هدفأمس

 لق سازمانیعملکرد، تعهد و تع

 سال 3حداقل  سال 6 مدیریت میانی
مدیریت پایه/ 

 عملیاتی

شایستگی سطح قبل: عالوه بر 

های ارتباطی، نظارت و مهارت

 کنترل، نوجویی و تفکر خالق

 مدیریت میانی سال 4حداقل  سال 10 مدیریت ارشد

ستگی سطح قبل: یعالوه بر شا

نگری و تفکر راهبردی، آینده

نگری و نگرش فرایندی، کل

 ریزی و هماهنگیبرنامه

 

 منصوب( این دستورالعمل 1از سطوح موضوع ماده ) یکی درافرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل،  -1تبصره 

گواهینامه شایستگی عمومی احراز » ارائه جمله از( این دستورالعمل 2از شرایط عمومی مندرج در ماده ) اندشده

 .در همان سطح مستثنی خواهند بود« مدیریتی یهاسمت

در ماده  شدهینیبشیپمدیریتی واجد شرایط  یهاسمتفرد نامزد برای  کهیدرصورتدر موارد خاص،  -2تبصره 

را اخذ نموده باشد ولی « مدیریتی یهاسمتگواهینامه شایستگی عمومی احراز »( این دستورالعمل بوده و 2)

پیشنهاد انتصاب فرد را همراه  تواندیم( باشد، دستگاه اجرایی 1در جدول شماره ) شدهینیبشیپفاقد تجارب 

نماید.  ارائهبا مستندات مربوط برای طرح، تأیید و تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی 

در جدول شماره  شده ینیبشیپتجارب  دومکیانتصاب این دسته افراد، منوط به داشتن حداقل  صورت هر در

 .( و تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود1)

ضوابط قبل، شرایط احراز شغل خاصی را به لحاظ نوع رشته تحصیلی  موجبه بکارمندانی که  -3تبصره 

با رعایت سایر  تواندیم، چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند، دستگاه متبوع اندبودهدارا 

 .مدیریتی قابل تخصیص در همان شغل اقدام نماید یهاپستط و مقررات، نسبت به انتصاب آنان در ضواب
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اساس تشکیالت مصوب، فاقد سطح مدیریت عملیاتی و پایه باشد، انتصاب چنانچه دستگاه اجرایی بر -4بصره ت

یر مقررات مربوط بالمانع مدیران در سطح میانی، بدون دارا بودن تجربه در سطح مدیریت قبلی و با رعایت سا

 .است

در صورت  توانندیماجرایی  یهادستگاهسال است.  4 یاهحرفمدیریت  یهاپستدوره خدمت در  -5تبصره 

د، پیشنهاد درص 85(، کسب نمره ارزشیابی حداقل 1در جدول شماره ) شده ینیب شیپوجود و استمرار شرایط 

 .ور را تمدید نمایندمدیر بالفصل و رعایت سایر موارد، مدت مذک

اداری،  عالیشورای 5/9/1393مورخ  11851/93/206شماره  نامه تصویب( 15تاریخ مندرج در ماده ) -3ماده 

 .گرددیماصالح  1397به ابتدای سال 

 یاحرفهب( شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران 

احراز آنها را متناسب  کار و سازتخصصی مدیران و  یهایستگیشافند شرایط و اجرایی موظّ یهادستگاه -4ماده 

وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه، به تفکیک سطوح مدیریتی تدوین و به تصویب  ماهیتو  هایژگیوبا مأموریت، 

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه برسانند، یک نسخه از آن را به دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و سرمایه 

 .کشور ارسال نمایند یزیربرنامهدر سازمان مدیریت و انسانی، مستقر 

 ج( فرآیند انتخاب و انتصاب

 :ردیگیماساس فرآیند ذیل انجام اجرایی بر یهادستگاهانتخاب و انتصاب مدیران در  -5ماده 

عمومی مدیریتی، صالحیت اعتقادی و اخالقی و رفتاری  یهایستگیشااحراز شرایط عمومی و تخصصی،  -1-5

 .یتخصصی مدیران، توسط واحد منابع انسانی و یا عناوین مشابه در دستگاه اجرای یهایستگیشاافراد و 

ارسال پرونده و دیگر مستندات و مدارك مربوط به فرد منتخب، از سوی واحد منابع انسانی و یا عناوین  -2-5

 .رایی به کمیته سرمایه برای تأییداجمشابه در دستگاه 

 .رمایه انسانیبررسی و تطبیق مستندات با ضوابط مربوط توسط کمیته س -3-5

 .کمیته سرمایه انسانی برای انتصابصدور مجوز توسط  -4-5

 .ربطذیاخذ تأییدیه از مراجع قانونی  -5-5

 .یتأییدیه مقام مجاز دستگاه اجرایاخذ  -6-5

 .ربطذیصدور حکم توسط مراجع قانونی  -7-5

گواهینامه شایستگی عمومی احراز »فند اطالعات تمامی کارمندان دارای اجرایی موظّ یهادستگاه -6ماده 

مدیریتی هستند را در بانک اطالعات  یهاسمتو افرادی که در حال حاضر متصدی یکی از « مدیریتی یهاسمت

یریت خدمات کشوری، ثبت نمایند. حداکثر مهلت برای ثبت اطالعات ( قانون مد55مدیران، موضوع ماده )

 .شودیممدیران فعلی در بانک مذکور شش ماه تعیین 

، شماره 11/1/1382مورخ  126/1901تبصره، جایگزین مصوبات شماره  5ماده و  7این دستورالعمل با  -7ماده 

 .شودیماداری  عالیشورای 15/11/1391مورخ  42472/91/206و شماره  23/3/1390مورخ  6643/206

 (02/04/1396مصوب) یاحرفه مدیران انتصاب و انتخاب نحوه اجرایی دستورالعملیه اصالح -1-3-1

 و اداری سازمان پیشنهاد به بنا 1396/ 27/04 مورخ جلسه نهمین و هفتاد و یکصد در اداری عالیشورای

 مدیریت یهاپست تصدی برای کشور مستعد جوانان و زنان یهایتوانمند از یریگبهره هدف با کشور استخدامی

 انتصاب و انتخاب نحوه اجرایی دستورالعمل کشور، اجرایی مدیریت در آنان نقش و سهم افزایش و یاحرفه
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 تصویب و اصالح زیر شرح به را شورا 1395/ 4/ 1 مورخ 579095 شماره نامه تصویب موضوع ،یاحرفه مدیران

 :نمود

 :شودمی الحاق 2 ماده به( 7) تبصره و( 6) تبصره عنوان به زیر شرح به تبصره دو - 1

 میزان مدیریتی، یهاپست تصدی برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از یریگبهره منظور به: 6 تبصره

 و زنان مورد در( دولتی خدمت تجربه از) یاحرفه مدیریت سطوح از یک هر تصدی برای ازین مورد تجربه

 ینیب شیپ زمان مدت سوم دو به باشد شده احراز شرایط، سایر که مواردی در سابقه سال 15 از کمتر کارمندان

 .ابدییم تقلیل دستگاه مدیریت توسعه راهبری شورای توسط ،نامه تصویب( 1) شماره جدول در شده

 در خود پژوهشی و علمی اقدامات ارائه با توانندیم کشور اجرایی یهادستگاه در شاغل جوانان و زنان: 7 تبصره

 برای یاژهیو امتیازات از متبوع دستگاه عملکرد تخصصی یهاحوزه با رابطه در یا مدیریتی موضوعاتة نیزم

 طی حداکثر امتیازات این از برخورداری نحوه اجرایی نامه نیآئ. گردند برخوردار مدیریتی یهاپست تصدی

 توسعه شورای تصویب به و تهیه کشور استخدامی و اداری سازمان توسط مصوبه، این ابالغ از پس ماه سه مدت

 .رسید خواهد انسانی سرمایه و مدیریت

 :شودمی الحاق 5 ماده به زیر شرح به تبصره چهار - 2

 مدیریتی، یهاپست تصدی برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از یریگبهره منظور به: 1 تبصره

 به( نامه تصویب 1 شماره جدول موضوع) یاحرفه مدیران انتصاب و انتخاب در اندمکلف اجرایی یهادستگاه

 موجود، وضع به نسبت مدیران خدمت سابقه متوسط توسعه، ششم برنامه پایان تا که نمایند ریزیبرنامه نحوی

 .کند پیدا کاهش سال 8

 هر سهم. یابد افزایش %30 به مدیریتی یهاپست در زن مدیران نسبت توسعه ششم برنامه پایان تا: 2 تبصره

 توسط دستگاه، هر یهایژگیو و شرایط گرفتن نظر در با زن مدیران انتصاب برای اجرایی یهادستگاه از یک

 .شد خواهد ابالغ و تعیین ربطذی اجرایی دستگاه هماهنگی با و کشور استخدامی و اداری سازمان

 اجرایی یهادستگاه کشور، امور اداره در مستعد و جوان نیروهای از یریگبهره و ییگراجوان منظور به: 3 تبصره

 نمایند اقدام یاگونهبه خدمت سوابق متوسط کاهش خصوص در ستیبایم الزم، تمهیدات کردن فراهم ضمن

 یهاپست به سال 55 از بیشتر سن دارای یا و خدمت سال 25 از بیش داشتن با جدید افراد انتصاب از که

 .نمایند خودداری پایه مدیریت

 به لیکن است؛ الزامی یاحرفه مدیران انتخاب برای تخصصی شرایط و عمومی یهایستگیشا رعایت: 4 تبصره

 مساوی شرایط در مدیریتی، یهاپست تصدی برای کشور توانمند جوانان و زنان ظرفیت از یریگبهره منظور

 ترجوان نیروهای و زنان انتخاب با اولویت تخصصی، شرایط و عمومی یهایستگیشا به مربوط امتیازات کسب

 .بود خواهد

اداری )دستورالعمل اجرایی نحوه  عالی شورای 1/4/1395مورخ  579095( مصوبه شماره 4در راستای ماده )

 یهابرنامهانسانی، ایجاد نظام شایستگی و اجرای  حفظ سرمایه هدف با( یاحرفهانتخاب و انتصاب مدیران 

به شرح ذیل اعالم  ربطذیتوانمندسازی کارکنان و افزایش انگیزش آنان، با هماهنگی واحدهای اختصاصی 

 :گرددیم



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 34

 

 شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب به تفکیک سطوح (2جدول شماره )
 و واحد اختصاصی یاحرفهمدیریت  
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ا
 

 اولویت مدارك و

 رشته تحصیلی

 یهادورهمهارت،  حداقل سوابق خدمت دولتی مرتبط )سال(

 یهایژگیوآموزشی و 

شخصیتی و رفتاری 

و در  شدهینیبشیپ

شرایط احراز مشاغل 

اختصاصی مرتبط با 

 یهاتیمأموروظایف و 

 محوله با اولویت

 افراد

 یسازماندرون 

 افراد

 یسازمانبرون 

 مرتبط ریغ مرتبط مرتبط ریغ مرتبط
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

 معلوی تحصیلی: هارشتهاز 

 و مدیریتق، حقو ،سیاسی

 ،جتماعیا معلو ،ریزیبرنامه

 و یخرتا دی،قتصاعلوم ا

 ،نتظامیا معلو ،فیااجغر

 بطروا و منیتیا تمطالعا

زه حو )مختص المللنیب

مرزی(، علوم تربیتی، اقتصاد، 

Iآمار، ریاضی،کامپیوتر،  T، 

و جغرافیا )مختص حوزه  اتیادب

 اتباع(

6 9 9 12 

توانایی درك و تحلیل 

موضوعات امنیت، 

ی ریگمیتصمتوانایی 

اقتضایی و بهنگام، 

توانایی برقراری ارتباط 

 مؤثر
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: علوم هارشتهاز 

سیاسی، حقوق، روابط 

، علوم اجتماعی، المللنیب

 اقتصاد، مدیریت

6 9 9 12 

توانایی درك و تحلیل 

موضوعات سیاسی، 

توانایی برقراری ارتباط 

، تسلط بر مؤثر

 راتیتأثکارکردها و 

ی هاشبکهو  هارسانه

 اجتماعی
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 ی تحصیلی:هارشته

6 9 9 12 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

 مسائلدرك و تحلیل 

ی شهری امنطقهکالن 

و روستایی، توانایی 

ی ریکارگبه

 ی تخصصیافزارهانرم

 و 
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ور 
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: توسعه هارشتهاز 

، ریزیبرنامهاقتصادی و 

ی هاستمیس ریزیبرنامه

آمایش  ریزیبرنامهاقتصادی، 

سرزمین، مدیریت بازرگانی، 

 المللنیبمدیریت تجارت 

6 9 9 12 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، تسلط بر هااستیس

ی پژوهش در هاروش

موضوعات اقتصادی، 

توانایی برقراری ارتباط 

 مؤثر
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

 علوم ی تحصیلی:هارشتهاز 

اجتماعی، علوم تربیتی، 

 مدیریت، روانشناسی

6 9 9 12 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، تسلط بر هااستیس

ی پژوهش در هاروش

موضوعات اجتماعی، 

توانایی برقراری ارتباط 

 مؤثر

بع
منا

 و 
ت

ری
دی

ه م
سع

تو
ت 
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

 تیریمد ی تحصیلی:هارشتهاز 

(، هاشیگرادولتی )تمام 

مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

مالی، حسابداری، علوم 

اجتماعی، اقتصاد، آمار، 

 کامپیوتر

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

، مؤثربرقراری ارتباط 

آشنایی اجمالی با 

، کشوروزارتوظایف 

ی، سینوگزارشتوانایی 

، لیوتحلهیتجزقدرت 

 یریپذتیمسئول

 و
س
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ر م

مو
ه ا

وز
ح

 

ی 
نگ

اه
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 ها

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

، حقوقی تحصیلی: هارشتهاز 

علوم سیاسی، علوم اجتماعی و 

 ارتباطات

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

آشنایی  هااستیس

اجمالی با وظایف 

، توانایی کشوروزارت

 مؤثربرقراری ارتباط 

ور 
 ام

د و
کر

مل
 ع

ت
ری

دی
ز م

رک
م

ی
رس

باز
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 اولویتی محوله با هاتیمأمور

، تیریمدی تحصیلی:هارشته

 حقوق، علوم سیاسی

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  ساسابر

آشنایی  هااستیس

اجمالی با وظایف 

، توانایی کشوروزارت

 مؤثربرقراری ارتباط 

زه
حو

 
دار

تان
اس

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 ی تحصیلی:هارشته

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ی 
ور
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ک، 
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

ی تحصیلی: مهندسی هارشته

 کامپیوتر

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، آشنایی با هااستیس

قوانین و اسناد 

 راهنقشهباالدستی نظیر 

دولت الکترونیک، 

توانایی مشارکت با 

ی هاپروژهراهبری 

 موفق در حوزه مربوطه
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی از کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: علوم سیاسی، هارشته

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 

اسالمی، تربیتی، ارتباطات و 

، ، مدیریت، حقوقاطالعاتفناوری

آموزشی، تکنولوژی  ریزیبرنامه

آموزشی، تاریخ و فلسفه، صنایع، 

 ی، زبان وشناسروانمعارف اسالمی، 

، معارف هیأتادبیات فارسی، ال

 اسالمی

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ز 
رک

م
الع

اط
سان

ر
ور 

 ام
ی و

یب
ن

ل
مل

ال
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: علوم هارشتهاز 

، علوم المللنیبسیاسی، روابط 

ارتباطات اجتماعی، 

، عمومیروابطی، شناسجامعه

ی، مدیریت دولتی، نگارروزنامه

مدیریت رسانه، مدیریت امور 

فرهنگی، زبان و ادبیات فارسی، 

 زبان انگلیسی

4 6 6 8 

آشنایی اجمالی با 

، کشوروزارتوظایف 

توانایی برقراری ارتباط 

، توانایی مؤثر

ی، قدرت سینوگزارش

، درك لیتحل و هیتجز

تحلیلی موضوعات، 

ی، فن سینوگزارش

بیان، انتقال مفاهیم و 

 مطالب

ش
زین

گ
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مرتبط با هارشتهاز 

ی شغل هاتیمأموروظایف و 

 مسئول گزینش

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ان
انو

ب
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

 علوم ی تحصیلی:هارشتهاز 

اجتماعی، مطالعات زنان و 

خانواده، مدیریت حقوق، 

 مشاوره و علوم تربیتی

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ان
گر

ثار
ای

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 ی تحصیلی:هارشته

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ور
کش

ن 
حرا

ت ب
ری

دی
ن م

زما
سا

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی: مهندسی عمران، هارشتهاز 

ژئوفیزیک، مهندسی زلزله و 

ی، علوم اجتماعی، شناسزلزله

 مدیریت

4 6 6 8 

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

و انجام  مؤثرارتباط 

کار تیمی، توانایی 

ی ریکارگبه

 ی تخصصیافزارهانرم
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 و 

ی
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

 معلوی تحصیلی: هارشتهاز 

 و مدیریت ، ق،حقو ،سیاسی

 ،جتماعیا معلو ،ریزیبرنامه

 ،فیااجغر و یخرتا دیقتصاا معلو

 منیتیا تمطالعا ،نتظامیا معلو

زه حو )مختص المللنیب بطرا و

مرزی(، علوم تربیتی، مختص 

حوزه اتباع، اقتصاد، آمار، 

Iریاضی، کامپیوتر،  T، و  اتیادب

 حوزه اتباع(جغرافیا، )مختص 

)حداقل  9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

12 

 6)حداقل 

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

12 

 6 حداقل)

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

18 

 9)حداقل 

تجربه  سال

در سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

توانایی درك و تحلیل 

موضوعات امنیت، 

ی ریگمیتصمتوانایی 

اقتضایی و بهنگام، 

توانایی برقراری ارتباط 

 مؤثر

ی
اس

سی
ت 

اون
مع

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

: علوم تحصیلی یهارشتهاز 

سیاسی، حقوق، روابط 

، علوم اجتماعی، المللنیب

 اقتصاد، مدیریت

حداقل ) 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

12 

 6)حداقل 

تجربه سال 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

12 

 6 حداقل)

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل  18

 سال 9

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

توانایی درك و تحلیل 

موضوعات سیاسی، 

توانایی برقراری ارتباط 

، تسلط بر مؤثر

 راتیتأثکارکردها و 

ی هاشبکهو  هارسانه

 اجتماعی

ت 
اون

مع
ور 

 ام
عه

وس
و ت

ن 
مرا

ع

ی
تای

وس
و ر

ی 
هر

ش
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 ی تحصیلی:هارشته

9 

 4حداقل )

سال 

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

12 

 6)حداقل 

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

12 

 6 حداقل)

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

18 

 9)حداقل 

تجربه  سال

در سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

 مسائلدرك و تحلیل 

ی شهری امنطقهکالن 

و روستایی، توانایی 

ی ریکارگبه

 ی تخصصیافزارهانرم

ه 
سع

تو
 و 

ی
اد

ص
اقت

ور 
 ام

ی
نگ

اه
هم

ت 
اون

مع

قه
نط

م
ا

 ی

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

ی تحصیلی: توسعه هارشته

، ریزیبرنامهاقتصادی و 

ی هاستمیس ریزیبرنامه

آمایش  زیریبرنامهاقتصادی، 

سرزمین، مدیریت بازرگانی، 

 المللنیبمدیریت تجارت 

9 

 4حداقل )

سال 

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

 

12 

 6)حداقل 

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

12 

 6 حداقل)

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

18 

 9)حداقل 

تجربه  سال

در سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، تسلط بر هااستیس

ی پژوهش در هاروش

موضوعات اقتصادی، 

توانایی برقراری ارتباط 

 مؤثر

ی
اع

تم
اج

ور 
 ام

ان
زم

سا
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 علوم ی تحصیلی:هارشته

اجتماعی، علوم تربیتی، 

 مدیریت، روانشناسی

حداقل ) 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

12 

 6)حداقل 

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

12 

 6 حداقل)

سال تجربه 

در سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

 

18 

 9)حداقل 

تجربه  سال

در سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، تسلط بر هااستیس

ی پژوهش در هاروش

موضوعات اجتماعی، 

توانایی برقراری ارتباط 

 مؤثر



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 38

 

بع
منا

 و 
ت

ری
دی

ه م
سع

تو
ت 

اون
مع

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 محوله با اولویتی هاتیمأمور

 تیریمد ی تحصیلی:هارشته

(، هاشیگرادولتی )تمام 

مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

مالی، حسابداری، علوم 

اجتماعی، علوم اقتصادی، آمار، 

 کامپیوتر

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

جربه در ت

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

، مؤثربرقراری ارتباط 

آشنایی اجمالی با 

، کشوروزارتوظایف 

ی، سینوگزارشتوانایی 

، لیوتحلهیتجزقدرت 

 یریپذتیمسئول

ی
یان

ت م
ری

دی
م

 

ور 
 ام

د و
کر

مل
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ت
ری

دی
ز م

رک
م

ی
رس

باز
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

، تیریمد ی تحصیلی:هارشته

 حقوق، علوم سیاسی

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

آشنایی  هااستیس

اجمالی با وظایف 

، توانایی کشوروزارت

 مؤثربرقراری ارتباط 

زه
حو

 
دار

تان
اس

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 ی تحصیلی:هارشته

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ی 
ور

فنا
ک، 

ونی
تر

لک
ت ا

دول
ه 

سع
تو

ز 
رک

م

مار
و آ

ت 
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طال
و ا

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

ی تحصیلی: مهندسی هارشته

 کامپیوتر

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

 )حداقل9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، آشنایی با هااستیس

قوانین و اسناد 

 راهنقشهباالدستی نظیر 

دولت الکترونیک، 

توانایی مشارکت با 

ی هاپروژهراهبری 

 موفق در حوزه مربوطه

ز 
رک

م
ش

وز
آم

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: علوم هارشتهاز 

سیاسی، علوم اجتماعی، علوم 

فرهنگی، علوم اقتصادی، علوم 

اسالمی، علوم تربیتی، علوم 

، اطالعاتفناوریارتباطات و 

 ریزیبرنامهمدیریت، حقوق، 

آموزشی، تکنولوژی آموزشی، 

تاریخ و فلسفه، صنایع، معارف 

ی، شناسجامعهاسالمی، 

ی، زبان و ادبیات شناسروان

 ، معارف اسالمیهیأتفارسی، ال

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

طح س

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: علوم هارشتهاز 

، المللنیبسیاسی، روابط 

ارتباطات اجتماعی، 

، عمومیروابطی، شناسجامعه

ی، مدیریت دولتی، نگارروزنامه

مدیریت رسانه، مدیریت امور 

فرهنگی، زبان و ادبیات فارسی، 

 زبان انگلیسی

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

جربه در ت

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

آشنایی اجمالی با 

، کشوروزارتوظایف 

توانایی برقراری ارتباط 

، توانایی مؤثر

ی، قدرت سینوگزارش

، توانایی لیوتحلهیتجز

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، فن سینوگزارش

بیان، انتقال مفاهیم و 
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ی
یان

ت م
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م

 

ش
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حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

ی محوله با اولویت هاتیمأمور

 شغل مسئول گزینش

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ان
انو

ب
 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 علوم ی تحصیلی:هارشته

اجتماعی، مطالعات زنان و 

خانواده، مدیریت حقوق، 

 مشاوره و علوم تربیتی

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهی توانای

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ان
گر

ثار
ای

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کیدرو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی مشاغل هارشتهاز 

اختصاصی مرتبط با وظایف و 

 ی محوله با اولویتهاتیمأمور

 ی تحصیلی:هارشته

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

درك تحلیلی 

موضوعات، توانایی 

ی، توانایی سینوگزارش

 مؤثربرقراری ارتباط 

ور
کش

ن 
حرا

ت ب
ری

دی
ن م

زما
سا

 

حداقل لیسانس، ترجیحاً 

ی کی درو دکتری  سانسیلفوق

ی تحصیلی: هارشتهاز 

مهندسی عمران، ژئوفیزیک، 

ی، شناسزلزلهمهندسی زلزله و 

 اجتماعی، مدیریتعلوم

حداقل ) 6

سال  3

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 (قبلی

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 9

سال  4

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

سطح 

 قبلی(

)حداقل 12

سال  6

تجربه در 

سمت 

مدیریتی 

 سطح قبلی(

 ریزیبرنامهتوانایی 

اهداف و  براساس

، توانایی هااستیس

و انجام  مؤثرارتباط 

کار تیمی، توانایی 

ی ریکارگبه

 ی تخصصیافزارهانرم
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مورخ  31146/90/200ساعت برابر بخشنامه شماره  60رعایت حداقل سرانه آموزش مدیران (: 2تبصره )

 .باشدیمسازمان اداری و استخدامی کشور الزامی  4/12/1390

 1/4/1395مورخ  579095( مصوبه شماره 2ماده ) اساس بری عمومی مدیریتی هایستگیشااحراز (: 3) تبصره

مورخ  1657363اداری و بخشنامه شماره  عالیشورای 5/9/1393 مورخ 11851/93/206و مصوبه شماره 

گواهینامه »ی مهارت مدیریتی و دارا بودن هادورهسازمان اداری و استخدامی کشور، گذراندن  4/11/1396

. بدیهی است کارکنانی ردیپذیمی ارزیابی صورت هاکانوناز طریق  «ی مدیریتیهاسمتشایستگی عمومی احراز 

ی تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی هارشتهاز  یکیدرو باالتر  ارشدکارشناسیکه دارای مدرك 

 .باشندیم( قانون مدیریت خدمات کشوری در اولویت 70موضوع ماده )

از سطوح مدیریتی موضوع بخش )ب( این  یکیدرافرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل،  (:4تبصره )

ی در همان سطح مستثنی احرفه، از شرایط عمومی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران اندشده منصوبدستورالعمل 

 خواهند بود.

 توسعهی مناطق محروم و کمتر احرفهی مدیریت هاسمتانتصاب  ازین موردسوابق خدمت دولتی (: 5تبصره )

 و محترم وزیران هیأت 10/4/1388هـ مورخ  36095ت /76294موضوع فهرست ضمیمه مصوبه شماره  افتهی
و اصالحیه بعدی  17/11/1391مورخ  144538/42/4/1دستورالعمل تعیین نقاط مرزی پیوست ابالغیه شماره 

جدول شماره  ( با رعایت حداقل سوابق مندرج در1در جدول شماره ) شدهینیب شیپتجارب  دوم کآن به ی

ش ـاهـاداری ک عالی شورای 1/4/1395ورخ ـم 579095اره ـمـوب شـصـاب مـصـتـی انـومـمـط عـرایـ( ش1)

 .دـابـییـم

ی مدیریتی واجد شرایط عمومی هاسمتداوطلب پیشنهادی برای  کهیصورت دردر موارد خاص،  (:6تبصره )

در جدول شماره  شده ینیب شیپی بوده ولی فاقد تجارب و سوابق اختصاصی احرفهانتخاب و انتصاب مدیران 

و تصویب  دیأیتپیشنهاد انتصاب فرد را همراه مستندات مربوط برای طرح؛  تواندیم( باشد، واحد اختصاصی 1)

تجارب  دوم کانتصاب این افراد، منوط به داشتن حداقل ی درهرصورتنماید.  ارائهدر کمیته سرمایه انسانی 

معاون تخصصی با رعایت حداقل سوابق مندرج در جدول شماره  دیأیت( و 1در جدول شماره ) شده ینیب شیپ

 ( شرایط عمومی انتصاب خواهد بود.1)

ی در صورت کسب نتایج مطلوب ارزیابی احرفهی مدیریت هاپستتمدید دوره خدمتی در  (:7تبصره )

 .باشدیم ریپذ امکانمقام مافوق  شنهادیپ وعملکرد در بین کارکنان تحت سرپرستی 

 د( فرایند اجرایی

ی پیوست برای کارکنان پیشنهادی هافرمالعمل، تکمیل  اجرای صحیح و دقیق این دستور منظور به ـ 1

( مربوط به معرفی فرد پیشنهادی 1) فرم شماره باشدیم االجرا الزمی پایه و میانی احرفهی مدیریت هاپست

خانه یا استانداری حسب مورد( )ستاد وزارت دهنده شنهادیپبرای پست مدیریتی است که توسط واحد 

 .شودمیال ـامور اداری و مالی استانداری( ارس کلاداره)توسعه منابع انسانی  کلادارهتکمیل و به 

توسط فرد واجد  ستیبایم( حاوی اطالعات فردی داوطلب پست مدیریتی است که 2فرم شماره ) ـ 2

 شرایط تکمیل شود.
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 شورای 1/4/1395مورخ  579095( مصوبه شماره 1( جدول شماره )2احراز شرایط عمومی ماده ) ـ 3

یا )ه منابع انسانی توسع کلاداره(، توسط 1در جدول شماره ) شده درجاداری و شرایط تخصصی  عالی

ی به ریگمیتصم( بررسی، تکمیل و جهت 3امور اداری و مالی استانداری( از طریق فرم شماره ) کلاداره

 .گرددیمکمیته سرمایه انسانی ارسال 

 .ربطذیی الزم از مراجع قانونی هااستعالماخذ  ـ 4

 ط.تهیه و صدور حکم انتصاب برابر مقررات مربو ـ 5

از طریق کمیته سرمایه انسانی استانداری  هایاستانداری احرفهی مدیریت هاسمتفرایند انتصاب  تبصره:

ضمن  .در این صورت رعایت تمامی موارد و مراحل فوق توسط استانداری الزامی است ردیپذیمصورت 

ارزیابی مراتب  منظور به، کشوروزارتتعامل و هماهنگی حداکثری صف و ستاد  ضرورت بهآنکه با توجه 

، پس از پیشنهاد استانداری و هماهنگی الزم با واحدهای هایاستانداری مدیران کل هایتوانمنداستعداد و 

 .شودمی، فرایند انتخاب و انتصاب انجام کشوروزارتمتناظر ستاد 
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 رحوزه استانداـ 2

 (شرح وظایف) عمومیروابطیرکل حوزه استاندار و مدـ 2ـ1

دولتی در جهت  یهادستگاهمدیریت و هماهنگی امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی  -1

 محوله. یهاتیمأمورتسریع در وظایف و 

الزم  هایاستانداراساس تشکیالت که بر یهایفعالیت، هماهنگی و نظارت بر وظایف و ریزیبرنامه -2

 است در حوزه استاندار انجام پذیرد.

 استاندار. مجموعه ریزاعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت واحدهای  -3

نظارت بر انجام امور پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری  -4

 و نهادهای استان. هاسازماناجرایی و  یهادستگاهو سایر 

الکترونیکی  نشریات مکتوب و خصوصبهانتشاراتی  انتشار موارد تبلیغاتی و هرگونه بر نظارت مستمر -5

 .استانداری با مرتبط

 براساساستاندار  یهایسخنرانرادیویی و تلویزیونی و  مطبوعاتی، یهامصاحبه، هامالقاتتنظیم  -6

 .هشد نییتع یهایمش خط

کسب نظرات  منظور بهاسالمی جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای برقراری تعامل با ائمه -7

 موجبات فوق. نیتأم منظور بهدر رابطه با مسائل مختلف استان و برگزاری جلسات 

پیشبرد  منظور بهگروهی در سطح استان  یهارسانهدر خصوص ایجاد ارتباط مطلوب با  ریزیبرنامه -8

 اهداف استانداری.

 عنوان بهاجرایی  یهادستگاهواحدهای استانی  و عمومی روابطبرگزاری جلسات شورای هماهنگی  -9

 .مصوبات شورا یاجرا برنظارت  پیگیری و دبیر و

اجرای  ایجاد هماهنگی در منظور به کشوروزارت یرساناطالعبا دبیرخانه شورای  ارتباط مستمر -10

 .دولت یرساناطالعشورای  یهایمش خطو  هااستیس

 استان دراجرایی و نهادهای انقالب اسالمی  یهادستگاه عمومیروابطبا  برقراری و ارتباط مستمر -11

 .وظایف نهیزم درابالغی  یهایمش خط و هااستیسابالغ  ایجاد هماهنگی و منظور به

 .کشوروزارت عمومی روابطبه دفاتر وزارتی و  شده انجاماقدامات  تهیه و ارسال گزارش عملکردها و -12

استانداری با استفاده از  رسانیاطالعپایگاه  و یارسانهو مدیریت ارتباطات  یدهسازمانهماهنگی،  -13

 .عمومی و دستگاهی یافکارسنجو  اطالعات فناوریابزار نوین 

 مدیریت امور مربوط به برگزاری شورای معاونین استانداری. -14

انجام وظایف و امور محوله مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و نظارت بر  -15

 مهمانان داخلی.

 .یالمللنیببرگزاری مراودات با مقامات  نهیدرزمالزم  ریزیبرنامهانجام  -16

 توافقات دو و تهیه متون قراردادها هماهنگی انجام سفرهای خارجی مقامات استانی و همکاری در -17

 .صورت نیاز در یالمللنیبو  جانبه ندچجانبه، 

هماهنگی  با یالمللنیبمناسبات  قانونی مرتبط با موضوعات روابط و یهاونیسیکمشرکت در -18

 .ربطذیواحدهای 
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مقامات  ، کارشناسان خارجی، خبرنگاران خارجی باهاپلماتید مربوط به مالقات یهابرنامهارزیابی  -19

 .نیب ما یفپیگیری توافقات  و داریاستان

 ه.نظارت بر نحوه پوشش اخبار مربوطاستانداری و  یرساناطالعبرگزاری جلسات شورای  -20

وابسته به  وواحدهای تابع  استاندار وامور مدیریتی و هماهنـگی ارتبـاطات الزم بین  یساز روان -21

 .های مقتضیشیوه

دستورات کتبی  اندار واستاز سوی  شده ابالغهای صادره، اجرای مصوبات و تصمیمات پیگیری نامه -22

 .به واحدهای مختلف تا حصول نتیجه نهایی استاندارو شفاهی 

 استاندار.حسب تفویض اختیار  ربطذیارجاع برخی از مکاتبات به واحدها و یا افراد  -23

 .شدهیبند طبقههای محرمانه و تهیه گزیده خبرهای تلخیص گزارش نظارت بر -24

در خصوص برگزاری جلسات مصرح در قوانین موضوعه و سفرهای شهرستانی و خارج  ریزیبرنامه -25

 از استان استاندار.

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز -26

 ار.تفویض اختیالزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  -27

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد  هایفعالیت یدهسازمانو  یمش خطارائه  -28

 کارکنان تحت سرپرستی.

 

 حوزه استانداری ها و کمیته هاشوراها، کارگروه فهرست( 3جدول )

 استناد قانونی کارگروه / کمیتهشورا /  ردیف

1 
 روابط شورای هماهنگی

 های استانمیعمو
 27/4/1386هـ مورخ  37374ت /65354

 استان یرساناطالعدستورالعمل تشکیل، فعالیت و ساختار شورای  ی استانرساناطالعشورای  2
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 حوزه استانداری هاها و کمیتهشوراها، کارگروهشرح ( 4جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

1 

ی
نگ

اه
هم

ی 
ورا

ش
 

ط
واب

ر
 

مو
ع

ی
م

ان
ست

ی ا
ها

 

 موضوع فعالیت شوراماده چهار: 

در راستای اهداف  استان مربوطههای عمومیروابطایجاد هماهنگی میان 

برپایی  قیاز طر عمومیروابطسطح دانش کارکنان  ارتقاءعالیه دولت و 

های آموزشی و آشناسازی آنان با علوم و ها، سمینارها و همایشدوره

 باشد.میی شناسبیآس ها و ارائهعمومیروابطفنون جدید در حوزه 

 هداف سه:ماده 

های سطح استان و عمومیروابطافزایی مدیران و کارکنان الف. دانش

 .های تابعهشهرستان

ب. تالش در راستای تقویت گفتمان نظام و تبیین و تبلیغ بهتر 

دولت در سطح ملی، استانی و  هایفعالیتها و ها، برنامهسیاست

 شهرستانی.

های دولتی در جهت های سازمانعمومیروابطپ. افزایش کارآمدی 

تحکیم ارتباط میان دولت و مردم و نیز کمک به تحقق اهداف توسعه 

 .ملی

 ها در سازمان.عمومیروابطبندی و ارتقاء جایگاه ت، رتبهت. نظار

برجذب نیروهای کارآمد برای پذیرش مسئولیت  دیتأکو  ث. شناسایی

 و تجربهشرایط احراز علمی  عمومیروابط

رسانی، اطالعبرای های مناسب و هماهنگ ج. تدوین چارچوب روش

خبری در  تیریو مدپیشرفته  ، ارتباطات عمومی و تبلیغاتینظرسنج

 نوین یهاوهیبر ش دی... با تأک فضای مجازی

 رئیس شورا -استاندار 

 دبیر شورا-عمومیروابطمدیریت 

 ستیزطیمح عمومیروابطمدیر 

 بازرس()

سازمان تبلیغات  عمومیروابط ریمد

 اسالمی

 بانک رفاه عمومیروابط ریمد

بانک توسعه  عمومیروابط ریمد

 تعاون

عملیات منطقه  عمومیروابط ریمد

 گاز 8

 شرکت گاز عمومیروابط ریمد

علوم پزشکی  عمومیروابطمدیر 

 استان

ی اتیمال امور عمومیروابطمدیر 

 استان
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 وظایف شورا

 در چارچوب ی در عرصه مدیریت افکار عمومی استاننیآفرنقش-1

 ؛کشوروزارتی دولت و رویکردهای راهبردها ی کلی کشور،هااستیس

رد و ی از عملکرساناطالعی مشخطی و تبیین گذاراستیس-2

 ی مختلف استان؛حوزهادر ی دستاوردها

در )ی و مطبوعاتی استان رساناطالعی ریگجهتتدوین و ترسیم -3

با انعکاس شفاف  هارسانهجهت پاسخگویی به افکار عمومی در 

 عملکردها(؛

ی شورا و هاتیمأمور با وظایف و متناسب ی فکر،هااتاقتشکیل  -4

 در عرصه مدیریت افکار عمومی؛ دینوپدی ازهاین

 ،هایفرماندارعات در استان اعم از ساماندهی گردش اطال -5

ی و سامانه دهبهرهنوع  کهینحوبه، احوالثبت ،هایاریده ،هایبخشدار

 باشدی مشخص رساناطالعارتباطی در هر دستگاه با شورای 

ی در عموم افکاری هدایت و راهبردهای الزم برا هایمشخطتعیین  -6

 ی مختلف استان؛نهادها و هادستگاهجهت تسهیل انجام وظایف 

ی در مواقع خاص در رساناطالع وی ارسانهی ویژه مشخطتعیین  -7

یتی، دولت به استان، حوادث امن هیأت سفر انتخابات، امیا رینظاستان 

نارهای ی اتباع بیگانه، برگزاری سمیسامانده غیرمترقبه، حوادث وسوانح 

گان ملی و فراملی در موضوعات و مباحث مختلف، بازدید سفرا و نمایند

 طراز اول کشورهای خارجی از استان؛

ی هاحوزهی در عموم افکارفارش اجرای نظرسنجی و ارزیابی س -8

ر ربوط به استان از طریق واگذاری به مراجع و مجریان معتبمختلف م

 تحت نظر شورا؛

واحدهای و  هادستگاهی مستمر بر تعامل و هماهنگی ابیارز ونظارت  -9

ی و اجرای رساناطالعنوع هماهنگی با شورای  ازنظراستانداری  تابع

ر ه یکباهر سه ما صورتبه مصوبات ابالغی و ارائه گزارش به استاندار

 کشوروزارتی رساناطالعو مصوبات شورا به دبیرخانه شورای  باشدیم

 .؛شودیمانعکاس و ارسال 

اخبار  انتشار وی الزم به جهت پیشگیری از تولید هااستیس اتخاذ -10

 ی مناسب به شبهاتی که به نحوی مربوط بههاپاسخمخرب و تدوین 

 ؛باشدیمی اجرایی استان هادستگاه هایفعالیت

 ؛هایفرمانداری رساناطالعبا حوزه  تعامل ونظارت  -11

ه امور محوله از طرف استاندار یا شورای معاونین انجام هرگون -12

 ؛ربطذی رازهمت مراجعاستانداری یا سایر 

اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به  ندبروپیگیری و نظارت  -13

 ؛استان دری فعال نهادها و هادستگاهاطالعات از سوی 

ی در رساناطالعی ابعاد مختلف با عرصه ااجر برپیگیری و نظارت -14

 شهروندی. حقوق بامختلف مرتبط  مقررات ومنشور 

 استاندار )رئیس(

 امور و عمومی روابط مدیرکل

 ( )دبیر المللنیب

 اجتماعی و سیاسی معاون

 استانداری

 استانداری انتظامی و امنیتی معاون

 توسعه و اقتصادی امور معاون

 استانداری منابع

 استان یمایس و صدا مدیرکل

 اطالعات سازمان مدیرکل رئیس

 استان

 اسالمی ارشاد و فرهنگ رکلیمد

 استان

 اسالمی تبلیغات سازمان رئیس

 استان

 هماهنگی شورای رئیس

 استان جماعات و جمعهائمه

 و ارتباطات رکلیمد

 استان اطالعاتفناوری

 جمهوری خبرگزاری رئیس

 استان در اسالمی

 استان مرکز فرماندار

انتخابات و  سیاسی، مدیرکل

 تقسیمات کشوری استانداری

 انتظامی و امنیتی مدیرکل

 استانداری

 اجتماعی امور دفتر مدیرکل

 استانداری

 استانداری بحران مدیریت مدیرکل
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 )شرح وظایف( معاون هماهنگی امور اجرایی-1-1-2

 در روند انجام سریع و دقیق کلیه امور مربوط به استاندار. پیگیری، ساماندهی و تسهیلـ 1

در رابطه با  اسالمی شورایبرقراری تعامل سازنده با ائمه جمعه و جماعت و نمایندگان استان در مجلس ـ 2

 .مسائل مختلف استان و همچنین مشکالت مردم حوزه انتخابیه با هماهنگی مدیر مافوق

 استان. یهایاریدهو  هایبخشدار، هایفرماندارخصوص وظایف محوله به  پیگیری و هماهنگی الزم درـ 3

 جلسات مصرح در قوانین موضوعه با هماهنگی مدیرکل حوزه. موقع بههماهنگی و پیگیری برگزاری منظم و ـ 4

 استاندار با هماهنگی مدیرکل حوزه. یهامالقاتو هماهنگی  ریزیبرنامهـ 5

 استاندار و مدیرکل حوزه. ازین موردهای گزارش ارائهنظارت بر تهیه و ـ 6

، اشخاص، واحدها مؤسساتاجرایی،  یهادستگاهمدیران  ابالغ دستورات استاندار و سایر مصوبات مربوطه بهـ 7

 و پیگیری آنها تا حصول نتیجه.

و همچنین سفرهای  ، انجام مصاحبههاشیهمابازدید استاندار در مراسم،  یهابرنامههماهنگی و تنظیم ـ 8

 الزم. یهاگزارش ارائهو تنظیم و  ربطذیبا همکاری واحدهای   داخلی و خارجی و تهیه مقدمات 

 .ربطذیو هماهنگی سفر مقامات به استان با همکاری سایر واحدهای  ریزیبرنامهـ 9

و اختیارات واحدهای  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یده سازمانـ 10

 .الزم در موارد ضروری یهاییراهنماتحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظرات بیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین ـ 11

 .آموزشی یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماام وظایف محوله به کارکنان و ارائه انج و نظارت بر کارمیتقسـ 12

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.ـ 13

 

 )شرح وظایف( و تشریفات عمومیروابطمعاون -2-1-2

 عنوان به عمومی روابطکه  ییهاکارگروهکلیه ستادها و  یهارخانهیدبالزم در خصوص فعالیت  یهایریگیپ .1

 .)هفته دولت، دهه فجر، دفاع مقدس، ...( باشدیمدبیر 

و نگهداری کتابخانه تخصصی متناسب با نیازهای اطالعاتی واحدهای  سیتأس منظوربههای الزم پیگیری .2

 مختلف استانداری.

استاندار و  یهایسخنرانمطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و  یهامصاحبههای مربوط به نظارت بر برنامه .3

 .شده نییتع یمشخطدیگر مقامات استانداری با توجه به 

 مربوطه. یواحدهامراسم و بازدیدهای استاندار با همکاری  یهابرنامههماهنگی و مدیریت  .4

 هااستیسایجاد هماهنگی در اجرای  منظور به کشوروزارت عمومی روابطبرقراری و ارتباط مستمر با واحد  .5

 انتشاراتی و تبلیغاتی. یهایمش خطو 

 ای و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر استاندار.رصد فضای رسانه .6

 پیشبرد اهداف استانداری. منظور بهگروهی در سطح استان  یهارسانهایجاد ارتباط مطلوب با  .7

سات، ـلـها و جتـسـشـا، نـهشـایـمـم، هـراسـات مـفـریـشـه تـوط بـربـور مـام یـگـنـاهـمـه .8

 و منزلت مدعوین. شأنمتناسب با 
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در انجام امور تشریفاتی مربوط به سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران استانداری هماهنگی  .9

 تهیه بلیط، ویزا، پاسپورت، اقامت و موارد مرتبط. ازجمله

 المللی و کشوری.ها و سمینارهای بینریزی و هماهنگی در برگزاری کنفرانسمهبرنا  .10

و اختیارات واحدهای  هاتیئولمسو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسهای مربوط به فعالیت یدهسازمان .11

 ری.الزم در موارد ضرو یهاییراهنماتحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

ت در جلسات، کارشناسی، شرک نظرات بیانالزم،  یهاگزارشمقررات، ارائه  مطالعه و بررسی قوانین و .12

 .آموزشی یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  و نظارت بر کارمیتقس .13

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. .14

 

 )شرح وظایف( المللامور بین معاون-3-1-2 

های وابسته هماهنگی، نظارت و ارزیابی سفرهای خارجی مقامات و پرسنل ستادی استانداری و سازمان -1

 .کشوروزارتالملل با هماهنگی امور بین

ها با همتایان خارجی آنها با م خواهرخواندگی استانـاهـفـت تـادداشـر یـارت بـظـی و نـررسـب -2

 .کشوروزارت المللنیبهماهنگی امور 

داری و ـتانـاس واحدهای تابع ازـیـن وردـملی ـلـمـالنـیـره بـشتـبر ترجمه و تنظیم اسناد مننظارت  -3

 های استانی.ر دستگاهـایـس

 دوفرهای خارجی مقامات استانی و همکاری در تهیه متون قراردادها و توافقات ـجام سـگی انـنـاهـهم -4

 در صورت نیاز. یالمللنیبو  جانبه چند، جانبه

با هماهنگی واحدهای  یالمللنیبهای قانونی مرتبط با موضوعات روابط و مناسبات شرکت در کمیسیون -5

 .ربطذی

ها، کارشناسان خارجی و خبرنگاران خارجی با مقامات های مربوط به مالقات دیپلماتارزیابی برنامه -6

 مابین. استانی و پیگیری توافقات فی

 های مرتبط با استانداری.ها و جشنوارهرگزاری نمایشگاهب هماهنگی و پیگیری امور مربوط به -7

المللی مرتبط در حوزه وظایف و ای و بینطقهـنـای مـهالسـات اجـوبـصـرای مـری اجـیـگـیـپ -8

 اختیارات استانی با هماهنگی مدیر.

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانهای الزم، ، ارائه گزارشمقررات ومطالعه و بررسی قوانین  -9

 .های آموزشیها و دورههمایش

 های الزم به آنان.انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی کار و نظارت برتقسیم  -10

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.  -11
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 (شرح وظایف) امور بانوان و خانوادهدفتر مدیرکل -2-2

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و  یهاشاخصارتقاء  منظور بهراهبردهای مناسب  ارائهـ 1

 ایران در سطح استان. جمهوری اسالمی کلی  یهااستیسخانواده در راستای 

کلی  یهااستیساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در راستای ـو س یـدهانـازمـسـ 2

 جمهوری اسالمی ایران در سطح استان.

کالن جمهوری  یهااستیستحقیقات علمی در حوزه بانوان و خانواده در راستای  یدهجهتهدایت و ـ 3

و مشکالت زنان و خانواده با  مسائلمطالعاتی و پژوهشی مرتبط با  یهاطرحاسالمی ایران و حمایت از 

 رویکرد بومی در سطح استان.

های شغلی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... در راستای ایی فرصتـاسـنـش ورـظـنـم هـب زیـریهـامـرنـبـ 4

 ارتقاء سطح اشتغال بانوان در استان.

آموزشی منظم  یهادورهتخصصی،  یهاشیهما، برگزاری هاشگاهینمانظارت بر امور مربوط به برپایی ـ 5

های مشارکت سایر سازمان توانمندسازی جامعه زنان استانارتقاء سطح دانش و فرهنگ و  در راستای

 .ربطذی

 نهاد خاص بانوان در استان. های مردمدهی و تقویت کمی و کیفی سازمان جهتـ 6

متولی  یهاگاهـتـدسی با ـشـخـن بـیـل بـامـعـاء تـقـرد ارتـکـا رویـب بـاسـنـای مـردهـبـاذ راهـخـاتـ 7

 و مرتبط با مباحث زنان در استان.

جهت تشکیل جلسات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده با رویکرد کاهش مسائل و مشکالت  ریزیبرنامهـ 8

 تان.ـطح اسـحوزه بانوان و خانواده در س

ری، هدایت انواده در راستای راهبـوان و خـانـصی بـصـخـروه تـارگـات کـوبـصـر مـارت بـظـالغ و نـابـ 9

 امور بانوان و خانواده. یسازهماهنگو 

های توسعه مشارکت ای و نظارت بر اجرای طرحهـزینـارات هـتبـذب اعـت جـهـزی جـریهـامـرنـب ـ 10

 فرهنگی و اجتماعی بانوان استان.

 شناسایی وضعیت موجود زنان در ابعاد مختلف. منظور بهریزی برنامه ـ 11

شناسایی بانوان فرهیخته و نخبه استانی در راستای حمایت از آنان و استفاده  منظور بهریزی برنامه ـ 12

 های آنها.ها و توانمندیاز ظرفیت

 اجرایی استان. یهادستگاهو  هایفرماندارنظارت بر عملکرد کارشناسان و مشاوران امور بانوان  ـ 13

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز ـ 14

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  ـ 15

 دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان هایفعالیت یدهسازمانو  یمش خطارائه ـ  16

 تحت سرپرستی.
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 دفتر امور بانوان و خانواده یها و کمیته هاشوراها، کارگروه فهرست( 5جدول )

 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

1 
شورای هماهنگی مبارزه  خانواده وکمیته تخصصی زنان 

 با مواد مخدر استان

آیین نامه اجرای اصالحی قانون  29ماده 

 22/10/1377مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 دفتر امور بانوان و خانواده یها و کمیته هاشوراها، کارگروه ( شرح6جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

ن  1
زنا

ی 
ص

ص
خ

ه ت
یت

کم
 و

ده
وا

خان
 

ی 
ورا

ش
 

ن
تا

اس
در 

خ
د م

وا
ا م

ه ب
رز

با
ی م

نگ
اه

هم
 

 

 و هافرصت ،ضعف ویی نقاط قوت شناسا وتحلیل  _

 دهایتهد

ی وضعیت پژوهندهیآرصد وضعیت موجود، آینده و  _

 خانواده وزنان 

 وشناسایی  و موجود مقررات وبررسی قوانین  _

 ی قانونیهاءخالی رفع ریگیپ

 خانواده ودر حوزه زنان  شدهانجامبررسی اقدامات  _

 یردولتیغ وی دولتی هابخشدر 

ی اختصاصی در حوزه اهو ارائه شاخص بررسی _

ی با هماهنگی هاتیماح وپیشگیری، درمان 

ی هاتیاولو نییتع ربطذیواحدهای تخصصی 

 پژوهشی

 وی پیشنهادی ملی هابرنامه ارائه وبررسی  _

 خانواده وی در حوزه زنان المللنیب

 وی اجرایی مرتبط هادستگاههماهنگی بین  _

 ی حداکثری از ظرفیتمندبهره

به  ارائه وحاصله  جینتا وتهیه گزارش از اقدامات  _

 دبیر کل ستاد

 ریاست() خانوادهامور زنان و  رکلیمد

 مخدرکارشناس ستاد مبارزه با مواد 

  دبیر()

ی نیتأم، اقدامات هازندانسازمان 

 یتیترب

 استان وپرورشآموزشرئیس سازمان 

 ی مرکز استانمایصداوس رکلیمد

 رییس دانشگاه علوم پزشکی

  رییس دانشگاه تبریز

  رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان

 رئیس سازمان بهزیستی استان

 فرمانده ناحیه انتظامی استان

 مام خمینیکمیته امداد ا رکلیمد

  مرکز استان مایصداوس رکلیمد

 احمرهالل - شهرداری

 انجمن مددکاران اجتماعی
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 (شرح وظایف) معاون مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده-2-2-1

ی و نظارت ذیل آن و پیگیر یهاتهیکمو  هماهنگی برای تشکیل جلسات کارگروه بانوان و خانواده .1

 بر اجرای مصوبات آنها.

 یهازمانسافرهنگی و اجتماعی بانوان و پشتیبانی از  یهاکانونساماندهی و نظارت بر عملکرد  .2

 حوزه بانوان و خانواده در استان. نهاد مردم

هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی بانوان و خانواده با کارشناس  .3

 .واحدهای تابعو  هااجرایی، فرمانداری یهادستگاهامور بانوان 

 مربوط به امور بانوان و خانواده در استان. یهابرنامهو  هاطرحنیازسنجی و اعتبار سنجی  .4

و عملکرد حوزه بانوان  هابرنامه، هاطرحفصلی از اجرای  یهاگزارشساماندهی بانک اطالعاتی و ارائه  .5

 استان. در سطح

توسعه و تجهیز مراکز تفریحی،  اجرایی استان در راستای گسترش، یهادستگاههماهنگی الزم با  .6

 ورزشی، فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان.

گروهی در راستای  یهارسانهاستفاده از  منظور بهمناسب  یهانهیزمهماهنگی و فراهم آوردن  .7

 و تغییر نگرش نسبت به جایگاه و نقش زنان در خانواده و جامعه. یساز فرهنگ

تخصصی بانوان و خانواده با رویکرد شناسایی  یهاکارگاهبرگزاری  منظور بهنگی و همکاری هماه .8

 و مشکالت جامعه زنان استان در ابعاد مختلف. مسائل

اجرایی  یهادستگاهو  هایفرمانداربررسی و ارزیابی عملکرد کارشناسان و مشاوران امور بانوان  .9

 استان.

در سطح  مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده اجرایی شدن منظور بهالزم  یهایمش خط ارائه .10

 استان.

های اجتماعی بانوان و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش و بندی آسیبشناسایی اولویت .11

 پیشگیری از آن در سطح استان.

 ارائه مشاوره به مدیرکل. .12

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یده سازمان  .13

م در موارد الز یهاییراهنمااجرای کلیه امور و ارائه حسن واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر 

 ضروری.

کارشناسی، شرکت در  نظرات بیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین     .14

 ی مرتبط.آموزش یهادورهو  هاشیهماجلسات، 

 الزم به آنان. یهاییراهنماانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  و نظارت بر کارمیتقس   .15

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. .16
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 )شرح وظایف( مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی-3-2 

حوزه مدیریت  مرتبط با یاـهلـمـعـورالـتـدسو  اـههـامـنبـویـصـتن، ـیـوانـرای قـر اجـارت بـظـن -1

 عملکرد، بازرسی و امور حقوقی.

 .هایبخشدارو  هایفرماندارارزیابی عملکرد واحدهای استانداری،  -2

و اجرای آن از  اـهیدارـبخشو  هایدارـانـرمـفداری، ـتانـای اسی دورهـازرسـه بـامـرنـم بـیـظـنـت -3

 های اداری و مالی.طریق بازرسی

حسن انجام  منظور بهازرسی و نهادهای قانونی کشور ـب یاـهروهـگا ـاری بـکـمـی و هـگـنـاهـمـه -4

 وظایف محوله و ایجاد هماهنگی.

، ارتقاء سالمت اداری، مبارزه اداریتحولبا موضوع  هاکارگروهو  هاتهیکمعضویت و شرکت در جلسات،  -5

 و فساد اداری. یخواررشوهبا 

در نهاد ریاست جمهوری و  ربطذیارتباط مستمر و انجام مکاتبات اداری با سطوح مدیریتی واحدهای  -6

ای ـدهـران واحـدیـایر مـو س کشوروزارتی ـوقـقـور حـمرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ام

 ف مربوط.ـایـه وظـطـیـدر ح طحـسهملی ـرایی مـاج یاـهاهـگـتـدس

مردمی از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی  یهادرخواستنظارت بر دریافت، ثبت، تفکیک و ارجاع  -7

 سامد( یا خارج از سامانه الکترونیک.)

ی متقاضیان و در صورت عدم دسترسی نیز پذیرش ـکـیـرونـتـکـت الـواسـرش درخـذیـر پـارت بـظـن -8

 طریق میز خدمت.حضوری از 

 رمنقولیغت و مستندسازی اموال منقول و ـبـا ثـط بـبـرتـی مـوقـقـور حـری امـبـت و راهـریـدیـم -9

 استانداری و طرح دعاوی مالکیت.

و تنظیم ارائه الیحه  واحدهای تابعمدیریت و راهبری دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با استانداری و   -10

ات، ـاسبـحـوان مـت اداری، دیـدالـوان عـی، دیـایـضـم قـاکـحـم دفاعیه و ارسال شکایات حقوقی در

 یص و حل اختالف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی.ـخـهای تشهیأت

مدیریت و راهبری معاضدت قضایی )اعم از طرح دعاوی، دفاع از دعوی، تهیه لوایح و مشاوره( به مدیران   -11

ف اداری ـایـام وظـجـا انـط بـبـرتـاوی مـوص دعـصـدر خ هایدارـشـخـبو  هایفرماندار، هایاستاندار

 لیه مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و محاسباتی.ـان در کـآن

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز  -12

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در   -13

ماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد ـت، هـدایـر، هـتـدف هایفعالیت یـدهانـازمـسو  یشـم طـخه ـارائ  -14

 .کارکنان تحت سرپرستی
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 دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی یها و کمیته هاشوراها، کارگروه( فهرست 7جدول )

 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

 کمیته مدیریت عملکرد، سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 1

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت 

نامه ) مسوویرایش استانداری 

توسعه معاون 11/9/98مورخ 181967شماره

کشور( به استناد مصوبه مدیریت و منابع وزارت

 5/9/93مورخ  11852/93/206شماره 
 عالی اداریشورای

 های اجرایی کمیته رفع اختالف دستگاه 2
 –ك 37550ت//212767تصویب نامه شماره 

27/12/1386 

 

 دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی یها و کمیته هاشوراها، کارگروهشرح  ( 8جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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ها راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد استانداری، فرمانداری -

 ها.وبخشداری

های استانداری، ها وارزیابی برنامهتدوین معیارها، شاخص -

ای ها وتحلیل دورهها ومقایسه نتایج ارزیابیها وبخشداریفرمانداری

 ها وارائه گزارش به کارگروه .آن

تعیین موضوعات محوری نظام اداری مانند کیفیت، شفافیت،  -

تحلیل عملکرد  پاسخگویی ومشارکت مردم، تعریف روش سنجش و

 ها.ها وبخشداریاستانداری، فرمانداری

اتی، مصادیق اختصاصی وصیانت از حقوق مردم تهیه برنامه عملی -

 ها.ها وبخشداریدراستانداری، فرمانداری

 گیری برنامه صیانت از حقوق مردم.راهبری، نظارت، سنجش واندازه -

تدوین برنامه جامع ارتقای سالمت ومبارزه با فساد اداری در  -

 ها.ها وبخشداریاستانداری، فرمانداری

ن سالمت وفساد اداری و نظارت بر ها وپایش میزاتدوین شاخص -

های دارای پیش زمینه های فساد خیز در فرایندها وپستگلوگاه

 فساد اداراری .

فرایندهای فساد خیز با رویکرد  بازنگری در قوانین، مقرارت و -

 پیشگیری، بازداندگی وبرخورد قاطع با متخلفان.

و راهبری و نظارت بر مدیریت ارتباطات مردمی نظیر رسیدگی  -

 پاسخگویی به شکایات و تکریم ارباب رجوع
گیری تشکل های مردم نهاد در امر فراهم نمودن زمینه شکل -

مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری در چارچوب موازین 

 قانونی
تهیه گزارش های دوره ای )کمی و کیفی( از وضعیت اجرای  -

و سایر  مصوبات حقوق شهروندی در نظام اداری برای اعضای کمیته

 مبادی ذیربط

دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و  رکلیمد

 امور حقوقی)رئیس( )دبیر(

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

، نوسازی و ریزیبرنامهمدیرکل دفتر 

 اداریتحول

 مدیرکل امور اداری و مالی

یکی از مدیران کل حوزه معاونت 

هماهنگی امور عمرانی ) با معرفی معاون 

 مربوطه(

 مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی

 مدیرکل حراست

 مدیریت فناوری اطالعات و شبکه دولت 

سازمان مردم نهاد با  2عضویت نمایندگان 

حق رای که حسب مورد و موضوع جلسات 

)صیانت از حقوق مردم( توسط رئیس 

 کمیته دعوت خواهند شد. 
 تبصره : استانداری های که معاونت امنیتی و

انتظامی از معاونت سیاسی و اجتماعی مجزا 

باشد و یا دارای معاونت هماهنگی و مدیریت می

امور زائرین می باشند از هر معاونت یکی از 

 مدیران کل معرفی گردند.

سازمان مردم نهاد طی  2طریقه انتخاب  تبصره :

فرآیندی که توسط سازمان امور اجتماعی ابالغ 

 می گردد خواهد بود.
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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طرح، پیگیری و حل و فصل اختالفات اعم از مالی یا  -

غیرمالی صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویبنامه 

و  27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767شماره 

های اجرایی و نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههشیو

ه یکدیگر در سایر خودداری از طرح هر گونه دعوی علی

مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویبنامه یاد 

 .شده

همکاری الزم با مراجع رسیدگی کننده به اختالفات موضوع  -

نامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از آیین

 سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعالمی بدون تأخیر موجه

ات صادره از سوی مراجع فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیم -

رسیدگی و رفع اختالف موضوع آیین نامه فوق ظرف مهلت 

 .تعیین شده

 استاندار )رییس(

مدیرکل دفتر  مدیریت عملکرد ، 

 بازرسی و امور حقوقی

 

 )شرح وظایف( معاون امور حقوقی-1-3-2

سرپرستی در یید و ارسال پیشنهادها و راهکارهای اصالحی واحدها و کارکنان تحت بررسی، تأ .1

 . ربطذیهای بهبود امور حقوقی برای مسئولین استانی و ملی زمینه

و تنظیم ارائه الیحه  واحدهای تابعمدیریت و راهبری دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با استانداری و  .2

 بات،ـاسـوان محـت اداری، دیـدالـوان عـی، دیـایـضـاکم قـحـدفاعیه و ارسال شکایات حقوقی در م

 تالف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی.ـل اخـص و حـیـخـشـت یاـههیأت

های اجرایی، اندازی سه کمیته و کارگروه حقوقی و قضایی، کمیته رفع اختالف دستگاهراه تشکیل  .3

ال، ـت وکــیالحـص دـیـائـتص و ـیـخــشــروه تــارگـو ک رمنقولیغکارگروه مستندسازی اموال 

 ی.ـتـای دولـهاهـگـتـرارداد دسـرف قـی طـوقــقــان حـاسـنـارشـاوران و کـشـم

 مشاوره حقوقی به فرمانداران، مدیران کل ستادی استانداری و معاضدت قضایی مقامات ارشد. ارائه .4

 شده هیتعبنظارت بر روند رسیدگی به شکایات از طریق اجرای میز خدمت الکترونیکی و حضوری  .5

 .کنندگانمراجعهبرای 

 به. آوری مشکالت حقوقی مبتالهای تابعه و بررسی و جمعو حضور در فرمانداریمراجعه  .6

 ارائه مشاوره به مدیرکل. .7
و اختیارات واحدهای  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان .8

 در موارد ضروری. الزم یهاییراهنماتحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .9

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  و نظارت بر کارمیتقس .10

 مدیر در صورت عدم حضور ایشان.انجام سایر امور محوله از سوی  .11
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 )شرح وظایف( بازرسی ومدیریت عملکرد معاون-2-3-2

 های کارشناسی.گزارش ارائهو نحوه  شده انجام یهایبازرسنظارت بر امور مربوط به  -1

مت اداری و رعایت و ارتقاء طرح سال رجوع اربابو راهکارهای طرح تکریم  هابرنامهو  هاطرحنظارت بر  -2

 اجرایی. یهادستگاهدر  ر ستاد استانداری و واحدهای تابعحقوق شهروندی د

 نظارت بر فرآیند ارزشیابی کارکنان استانداری و واحدهای تابع. -3

 ها و دفاتر ستادی استانداری.ها و دهیاریها، بخشدارینظارت، بازرسی و ارزیابی از عملکرد فرمانداری -4

 های اجرایی استان.های موردی مستمر از دستگاهانجام بازرسی -5

 تشکیل دبیرخانه مرکزی بازرسی انتخابات در استان. -6

 هماهنگی و برگزاری جلسات مالقات مردمی با استاندار. -7

نظارت بر روند پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان  -8

 گردد.های مسئول ارجاع میو دیگر ارگان کشوروزارت بازرسی کل کشور،

های نهیزم درو ارسال پیشنهادها و راهکارهای اصالحی واحدها و کارکنان تحت سرپرستی  دیأیتبررسی،  -9

 .ربطذیبهبود امور بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی برای مسئولین استانی و ملی 

 ارائه مشاوره به مدیرکل. -10

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسوط به ـربـم هایفعالیت یـدهانـازمـس -11

 الزم در موارد ضروری. یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

کارشناسی، شرکت در  نظرات بیانالزم،  یهاگزارشه ـ، ارائرراتـقـم ون ـیـوانـی قـررسـه و بـعـطالـم -12

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهماجلسات، 

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس -13

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. -14

 

 )شرح وظایف( عاون ارتباطات مردمی )سامد(م-3-3-2

مردمی از طریق سامانه ارتباط  یهادرخواستهدایت و نظارت بر دریافت، ثبت، تفکیک و تلخیص و ارجاع  -1

 مکتوب خارج از سامانه ارتباط الکترونیکی. صورتبهالکترونیکی )سامد( و یا 

 اجرایی. یهادستگاهمردمی در واحدهای استانی  یهادرخواستنظارت بر نحوه رسیدگی به  -2

 .آنها برای رسیدگی یهادرخواستموردی و ارجاع  صورت بهقاضیان پذیرش حضوری مت -3

اجرایی استان و انجام  یهادستگاهنظارت بر نحوه عملکرد سامانه ارتباطی سامد در استانداری و سایر  -4

ای ـهتـکایـه شـی بـدگـیـت و رسـافـه دریـوط بـربـالت مـکـشـرفع م منظور بههای الزم هماهنگی

 .ایی و مدیران استان از منظر مردماجر یهادستگاه یبندرتبهو  مردمی

 کنندههماهنگ یهاتهیکممرتبط با سامانه ارتباط الکترونیکی )سامد( و  یهاتهیکمشرکت در جلسات  -5

 .به استان مردم در سفر مقامات و مسئولین کشوری یهادرخواست یدهسازمانبرای 

مردمی از قبیل شکایات،  یهادرخواستدریافت و ثبت  هنیزم درهدایت و راهنمایی کارشناسان  -6

 .پیشنهادات، طرح، ایده و گزارش از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی )سامد(
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اسکن شده مردمی در سامانه ارتباط الکترونیکی )سامد( به مسئولین  یهانامهو  هادرخواستارجاع  -7

 ت بر پیگیری آنها تا حصول نتیجه.اجرایی و نظار یهادستگاهدر واحدهای استانی  ربطذی

نظارت و پیگیری برای ایجاد امکانات خصوصًا میز خدمت و تسهیل در دریافت و رسیدگی به  -8

 های اجرایی.مردمی در واحدهای استانی دستگاه یهادرخواست

زم برای نمایی الکنترل اقدامات کارشناسان در سامانه ارتباطی مردم با دولت )سامد( و ارائه راه نظارت و -9

 مردم. یهادرخواستدریافت و ارجاع مناسب 

سامد در استانداری  ائل و مشکالت اجرایی سامانه ارتباطیـسـع مـرای رفـری الزم بـیـگـیـارت و پـظـن -10

 .اجرایی استان یهادستگاهو سایر 

بهبود ارتباطات مردم با دولت و  نهیزم دردریافت و بررسی پیشنهادها و راهکارهای اصالحی کارشناسان  -11

 مردم و ارائه به مقام مافوق. یهادرخواسترسیدگی به امور و 

سامد برای ارائه به سازمان امور  نهیزم دراجرایی استان  یهادستگاهنتیجه ارزیابی عملکرد  یبند جمع -12

 .ربطذیاداری و استخدامی و یا سایر مراجع 

حسن انجام وظایف  منظور به کشوروزارتدر نهاد ریاست جمهوری و  ربطذیایجاد هماهنگی با واحدهای  -13

 مربوط. یهابخشنامهو  هادستورالعملمحوله و اجرای 

 ارائه مشاوره به مدیرکل. -14

و اختیارات واحدهای  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان -15

 الزم در موارد ضروری. یهاییراهنماای کلیه امور و ارائه تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجر

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظرات بیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  -16

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس -17

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. -18

 

 )شرح وظایف( رئیس گروه امور حقوقی-4-3-2

پیگیری و راهنمایی کارشناسان حقوقی در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با  -1

سال شکایات حقوقی در محاکم قضایی، و نحوه تنظیم ارائه الیحه دفاعیه و ار واحدهای تابعاستانداری و 

 تشخیص و حل اختالف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی. یهائتیهدیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، 

استانداری، طرح دعاوی  رمنقولیغاموال منقول و  یمستندسازت و ثبنظارت بر انجام امور مربوط به  -2

قوانین موجود برای استانداری  اساس بر ازین موردمالکیت، تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن 

 تابع. یواحدهاو 

حسب دستور مافوق برای ارائه به استاندار و  ازین موردوقی ـقـات حـزارشـگ یدـنـب عـمـجی و ـررسـب -3

 در استانداری. ربطذیسایر مسئولین 

 یواحدهاهای منعقده استانداری و دداریم متن قراـنظـرای تـی بـناسـکارش یشنهادهایپبررسی و کنترل  -4

 تابع با اشخاص حقیقی و حقوقی.
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دعاوی، دفاع از دعوی، تهیه لوایح و مشاوره( به  طرح ازمعاضدت قضایی )اعم  هدایت اقدامات در خصوص -5

ف ـام وظایـجـا انـط بـبـرتـاوی مـوص دعـصـدر خ اـهیدارـشـخـبو  هایفرماندارمدیران استانداری و 

 و محاسباتی. اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری

 الزم و نظر مشورتی در خصوص مسائل و موضوعات حقوقی به مافوق. یهالیتحلارائه  -6

نامه ها، ایین ر خصوص پیش نویس تصویببررسی و نظارت بر پاسخگویی کارشناسان و اخذ نظرات آنان د -7

 نامه ها و اساسنامه های حقوقی مرتبط

واحدهای و ی از استاندابررسی و نظارت بر پاسخگویی کارشناسان به استعالمات حقوقی مراجع قانون -8

، هانامهتصویب سینوشیپمطالعه و بررسی پیشنهادهای کارشناسان و اخذ نظرات آنان در خصوص تابع

مربوطه  یواحدهابا همکاری  واحدهای تابعحقوقی مرتبط با استانداری و  یهااساسنامه و هانامهنیآئ

 .ربطذیبرای ارائه به مراجع 

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. -9

و  هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  -10

 آموزشی مرتبط یهادوره

 

 )شرح وظایف( رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد-5-3-2

 هایفرماندارای از ستاد استانداری، و نظارت بر اقدامات کارشناسان برای انجام بازرسی دوره یسرپرست -1

 ها.و شهرداری هایبخشدارو 

 های بازرسی کارشناسان و ارائه به مقام مافوق.گزارش یبند جمعبررسی و  -2

اجرایی و اخذ نظرات  یهادستگاهموردی از واحدهای استانی  یهایبازرسهدایت کارشناسان در انجام  -3

 آنان با توجه به گزارشات دریافتی و دستور مقام مافوق.

 واحدهای تابعکارکنان و  های تسریع در رسیدگی به شکایات کتبی مراجعین ازفراهم آوردن زمینه -4

 استانداری و دیگر ادارات استان و تهیه گزارش برای مقامات مافوق.

نظارت بر روند پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان  -5

 گردد.های مسئول ارجاع میو دیگر ارگان کشوروزارتبازرسی کل کشور، 

مرتبط با موضوعات ارتقاء  یهابخشنامهو  هادستورالعملمشارکت و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و  -6

داری ـانـتـت در اسـدمـز خـیـم ارـوک ازـساد ـجـدی و ایـرونـهـسالمت اداری و رعایت حقوق ش

 ان.ـتــی اسـرایـاج یاـهاهـگـتـدسر ـایـو س واحدهای تابع

 یهاشاخصنسبت به پیشنهادهای اصالحی کارشناسان در خصوص عناوین  نظر اظهارو  بررسی -7

 و ارائه به مقام مافوق. هایبخشدارو  هایفرماندارعمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد استانداری، 

های های امور مدیریت عملکرد و شاخصها، مقررات و بخشنامهاجرای دستورالعمل مراحلپیگیری  -8

 و مراجع قانونی. کشوروزارتغی از عمومی و اختصاصی ابال

داری، ـانـتـاد اسـتـا در سـهصـاخـو ش اـهرمـفل ـیـمـکـرای تـری بـیـگـیـو پ گیـنـاهـمـه -9

 ا.ـهداریــشـخــو ب اـهیدارـانـرمـف
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رد در ـکـلـمـت عـریـدیـه مـانـامـان در سـاسـنـارشـات کـدامـرل اقـتـنـو ک یـررسـب ـ 10

 .هایبخشدارو  اـهیدارـانـرمـفداری، ـانـتـاس

مدیریت عملکرد  هسامان درالکترونیکی  یهافرمدر  شده واردو کنترل اطالعات و ارقام عملکرد  بررسیـ  11

 .هایبخشدارو  هایفرمانداردر استانداری،  ربطذیتوسط کاربران واحدهای 

در  ربطذیکرد واحدهای ـلـمـی عـررسـات بـسـلـزاری جـرگـدر ب ـتارکـشـو م اریـکـمـه ـ 12

 .هایبخشدارو  هایفرمانداراستانداری، 

به مقام مافوق و ارسال به  ارائهگزارش نتایج نهایی ارزیابی عملکرد جهت  یبند جمعسی و ررب ـ 13

 در پایان هر دوره ارزیابی. هایبخشدارو  هایفرمانداردر استانداری،  ربطذیواحدهای 

با همکاری  هایبخشدارو  هایفرمانداردر استانداری،  ربطذیعملکرد واحدهای  لیتحل و هیتجز ـ 14

 رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت عملکرد. هدف باکارشناسان در پایان هر دوره ارزیابی 

و  هایفرمانداردر استانداری،  ربطذیگذاری واحدهای دفـصوص هـر در خـظـالم نـو اع یـررسـب ـ 15

 در فرآیند ارزیابی عملکرد ساالنه. هایبخشدار

موردی در خصوص وضعیت اقدامات و عملکرد استانداری،  یهاگزارش یبندجمعبررسی و  ـ 16

 ها برای ارائه به مقامات و مسئولین استانداری.و بخشداری هایفرماندار

 و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. وظایفتقسیم  ـ 17

و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشقوانین و مقررات، ارائه  یـررسـبه و ـالعـمط ـ 18

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 محوله وفق مقررات. امورانجام سایر  ـ 19

 

 )شرح وظایف( مدیرکل حراست-4-2

ها و فرمانداری استانداری واظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به ـ  1

و رسیدگی به شکایات واصله  های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوبها و شهرداریبخشداری

       .در مورد آنها

 .دسترسی به اسناد طبقه بندی شده جهت پرسنل حراستی رده تعیین و  ررسیـ ب2

اشتغال ، انتقال و مأموریت به استانداری و  اعالم صالحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبانـ 3

 .واحدهای تابع

 .کارکنان و انجام و طبقه بندی کلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی دور کارت شناساییـ ص4

 .کشوروزارتآموزشی مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف  اجرای طرح هایـ 5

 . بندی شده استانداریهای طبقهو ارسال نامه ها و دریافتصدور نامه بت وـ ث6

ها مشیمنظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خطه ب کشوروزارتمستمر با واحد حراست  ارتباطـ 7

 .های الزمو دستورالعمل
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 )شرح وظایف( مدیر هسته گزینش-2-5

یأت مرکزی و هیأت هو امور محوله از  هادستورالعملو  هابخشنامهمصوبات اعم از  نظارت بر اجرای کلیهـ 1

 .ربطذیعالی گزینش و دستگاه 

بر اساس قانون  هادستگاهیا عدم پذیرش داوطلبان ورود به  رشیموردپذنهایی در  نظر اظهاربررسی و ـ 2

 مربوطه. یهادستورالعملو  هانامه گزینش، آیین

 از قبل قانون مشمول متقاضیان سیاسی و اعتقادی اخالقی، صالحیت تعیین و نظارت بر فرآیند بررسیـ 3

حساس و  یهاپستمنتقلین، بورسیه شدن و انتصاب به  و اشتغال، مأمورین داوطلبان قطعیت مرحله تا ورود

 عالی، هیأت از استعالم اسناد، مرکز از استعالم: ازجمله پذیرش یهامالك و مصوب ضوابط اساس بر خاص،

 موارد. سایر و ارزیابی تحقیق، مصاحبه و

 .نظر دیتجدنظارت بر فرآیند رسیدگی به شکایات در مرحله اول ـ 4

ی ـالـأت عـیـو ه زیـرکـأت مـیـه یـوزشـآم یاـههـامـرنـبو  اـهیـیاـمـردهـگات، ـسـلـت در جـرکـشـ 5

 راجع.ـایر مـش و سـنـزیـگ

و  جلسهصورتتنظیم  و تهیه ابالغ آراء به امور اداری، ،هسته جلسات راهبری امور مربوط به تشکیلـ 6

 .گزینش مرکزی تأهی به ارائه جهت آن مصوبات پیگیری

 دفتر طریق از اعضای گزینش انتصاب احکام صدور و یدـأیـت ی،ـرفـعـم هـوط بـربـور مـری امـیـگـیـپـ 7

 .گزینش هیأت مرکزی و استاندار

 .محوله امور در ذیصالح مراجع ریسا و حراست و اداری تخلفات هیأت با الزم هماهنگی و همکاری ایجادـ 8

 .نظارت بر تشکیل بانک منابع اطالعاتی گزینش در استانداریـ 9

 قان فصلی.گران و محقّنظارت بر امور مربوط به انتخاب مصاحبهـ 10

نیروهای فصلی هسته و انعقاد قرارداد با  الزحمهحقراهبری امور مربوط به تأمین مالی و تدارکاتی و ـ 11

 .آنان

 .اسناد یبندطبقهبا رعایت اصول  هاپرونده نظارت بر امور مربوط به ضبط و نگهداری کلیه مدارك وـ 12

هسته جهت ارائه به هیأت مرکزی  یادورهملکرد ـار عـات و آمـزارشـه گـهیـوه تـحـر نـارت بـظـنـ 13

 .گزینش و باالترین مقام دستگاه

 در این خصوص. هادستگاهریزی و نظارت در اجرای اتوماسیون اداری گزینش و همکاری با سایر برنامهـ 14

 پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش. منظور بهو پیشنهادات الزم  هاطرحارائه ـ 15

و رعایت مقررات مربوطه  هیأت دیأیتسازمانی هسته با  یهاپستپیشنهاد هرگونه تغییر در تشکیالت و ـ 16

 .)نامهنییآ 20ماده  3 تبصره (

 توبیخ پرسنل عزل، نصب، جابجایی، تشویق و پیشنهاد و سرپرستی تحت افراد عملکرد ارزیابی نظارت وـ 17

پس از طرح در جلسه  تهـسـه ازـیـوردنـمان ـنـارکـت کـیـالحـایی صـهـن دیأیتشاغل در واحد گزینش 

 و ارائه آن به هیأت مرکزی در صورت ضرورت. هسته شورای

اخذ مجوز، تعیین  های آموزشی افراد شاغل در گزینش به هیأت مرکزی و پیگیریپیشنهاد عناوین دورهـ 18

 های آموزشی مصوب.اجرای دوره استاد و
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الزم به کارکنان  یهاییراهنماه امور جاری گزینش و ارائه ـیـلـق بر کـیـدقتی ـرسـرپـارت و سـظـنـ 19

 تحت سرپرستی در نحوه انجام وظایف محوله.

مرکزی  هیأت هسته به ازـیـن وردـمی ـانـازمـس یهاتـسـپی و ـالتـیـکـشـودار تـمـهاد نـنـشـیـپـ 20

 گزینش و پیگیری تا تصویب نهایی.

تقر در استان جهت اجرایی مس یهادستگاهگزینش  یهاهستهو هماهنگی الزم با مدیران  ریزیبرنامهـ 21

 .یشیاند مـهورای ـش یادورهتشکیل جلسات 

 .شده فیتعرگزینشی به کارشناسان بر اساس وظایف  یهاپروندهو  هانامهو ارجاع  کارمیتقسـ 22

 نظارت بر سیستم ارسال و مراسالت دبیرخانه هسته.ـ 23

گری برای کارکنان و اعضای رکزی در خصوص دریافت کد گزینشـم هیأتق ـریـری الزم از طـیـگـیـپـ 24

 .وقتپارههسته و محققین و مصاحبه گران 

 فرایند گزینش داوطلبان. یبندزمانپیگیری جهت رعایت ـ 25

می که توسط دستگاه )امور استخدا یهامصاحبهو  هاآزمونشرکت و نظارت بر  منظور بهاعزام نماینده ـ 26

 (.نامهنییآ 22. )تبصره ماده گرددیماداری و استخدامی( برگزار 

 برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت کارشناسان تحت سرپرستی.ـ 27

آموزشی تخصصی و عمومی و گردهمایی ساالنه  یهادورهتنظیم برنامه و تهیه مقدمات برگزاری ـ 28

 .ربطذیمرکزی گزینش و همکاری سایر واحدهای  هیأتبا هماهنگی  گران استانشنگزی

 شرکت در جلسات شورای اداری استان و شورای مدیران ستادی استانداری.ـ 29

مرکزی و  هیأتطبق مصوبات  (در هسته )سیستم اتوماسیون گزینش یاانهیرانظارت در اجرای امور ـ 30

 عالی گزینش. هیأت

 ت عالی گزینش و یا هیأت مرکزی گزینش.تصمیم هیأ برحسبوله انجام سایر وظایف محـ 31

انتقال  با تأکید بر مواردی از قبیل الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترسازـ 32

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهتجربیات، 

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در ـ 33

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمش خطارائه ـ 34

 تحت سرپرستی.

 

  



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 62

 

 هسته گزینش ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 9جدول )

 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

1 
ی هاهستهی مدیران شیاندهمشورای 

 گزینش استان

  3/6/94مورخ  2627گ//19شماره  دستورالعمل

 کشوروزارتمرکزی گزینش  هیأت

 قانون گزینش کشور 7بندب ماده  ده هسته گزینششورای نظر 3

 کشوری 3ی امنطقهکارگروه  3
  28/6/95مورخ  2963گ//19دستورالعمل شماره 

 کشوروزارتمرکزی گزینش  هیأت

 

 

ی هسته گزینش ها و کمیته هاشوراها، کارگروه( شرح  10جدول )  

 لیست اعضا شرح وظایف عنوان ردیف

1 

ی 
ورا

ش
هم

ند
ا

ی
ش

ن 
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دی
ی م

 

ته
س

ه
ها

ان
ست

ش ا
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ی 

 
 دری بهینه از ظرفیت و امکانات موجود ریگبهره -

 تحقیق و مصاحبه نهیزم

 ی آموزشیهادورهی و اجرای زیربرنامه -

یی و همکاری جمعی بین افزاهمتقویت روحیه  -

 گرانمدیران و گزینش

بهبود موضوع تکریم  رتقاء کیفیت کار وا -

 رجوعارباب

ی و مهندسی سازروانارائه پیشنهاد در جهت  -

 مجدد فرآیندها

 مدیر هسته گزینش استانداری )رئیس(
 استان پرورش و آموزشمدیر هسته گزینش 

 )دبیر(

 مدیر هسته گزینش علوم پزشکی

 مدیر هسته گزینش دادگستری

 مدیر هسته گزینش دانشگاه سهند

 مدیر هسته گزینش دانشگاه شهید مدنی

 مدیر هسته گزینش دانشگاه تبریز

 مدیر هسته گزینش شهرداری تبریز

 مدیر هسته گزینش کمیته امداد استان

مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی 

 صورت افتخاری( استان  ) به

2 

ش
ین

گز
ه 

ست
 ه

ده
ظر

ی ن
ورا

ش
 

ها و سایر موارد ها، بخشنامهاجرای دستورالعمل -

عالی گزینش،  هیأتمرکزی و  هیأتمحوله  از 

بررسی و تعیین صالحیت اخالقی، اعتقادی و 

سیاسی و رسیدگی به شکایات در مرحله اول 

 تجدید نظر کلیه متقاضیان مشمول قانون گزینش

 گزینشمدیر هسته 

 چهار نفر عضو شورای نظرده
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 لیست اعضا شرح وظایف عنوان ردیف
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اداری ی کلی نظامهااستیسبند سوم  براساس -

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، بهبود و 

 ی گزینشهاروشی روزآمد

ی کالن هایاستراتژمشارکت در تعیین اهداف و  -

 گزینش

ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات و  -

 انتقال تجارب

 ی گزینشندهایفرآارتقاء  -

 ارائه نظرات و پیشنهادات اصالحی -

 ی آموزشی بصورت متمرکزهادورهبرگزاری  -

 سطحارائه راهکارهای تقویت انگیزه کارگزاران در  -

 کشور

 مدیر هسته گزینش استانداری اردبیل
 غربی مدیر هسته گزینش استانداری آذربایجان

 زنجانمدیر هسته گزینش استانداری 

 مدیر هسته گزینش گیالن

 مدیر هسته گزینش استان کردستان

 مدیر هسته گزینش شهرداری تبریز

مدیر هسته ای که جلسه  –)رئیس / دبیر 

 در آن استان تشکیل می شود(

 

 

 بحران )شرح وظایف( رکلیمد - 6-2

ای ی، بهسازی لرزهسازمقاومهای اجرایی مسئول در امور پیشگیری، های دستگاههماهنگی و رصد فعالیت -1

 های فرسوده.های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتها، ابنیه و شریانها، زیرساختساختمان

 بهی حوادث مختلف از طریق تهیه نوار، فیلم، اسالید و گزارش حوادث و اقدامات مستندسازنظارت بر  -2

بحران کشور و آنها به سازمان مدیریت ارائهو  ربطیذها و نهادهای با همکاری ادارات و سازمان آمدهعمل

 مراجع استانی.

های الزم برای حوادث آمادگی منظور بههای جامع خطرپذیری در استان ایجاد زمینه مناسب تهیه طرح -3

 طبیعی. رمترقبهیغو سوانح 

آمادگی، مقابله  ژهیوبهدر مراحل چهارگانه مدیرت بحران  برگزارشدهنظارت و ارزیابی اقدامات و مانورهای  -4

 گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور. ارائهو 

 های مصوب.های امور مالی مدیریت بحران استان در چارچوب اعتبارات و برنامهنظارت بر فعالیت -5

مستندسازی و  منظوربههنگام بروز حوادث و سوانح ی کارشناسی به نقاط مختلف استان بههاگروهاعزام  -6

ریزی مناسب جهت استفاده در حوادث و بالیای مشابه با همکاری ستند از حادثه و برنامهتهیه گزارش م

 .ربطذیها و نهادهای سازمان
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اجرایی الزم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات و فراهم نمودن زمینه اجرایی و ضوابط هاتیاولوتعیین  -7

 ازین موردخسارات وارده و سایر اعتبارات  نیتأم و برنامه مربوط به پیشگیری، بازسازی و نوسازی و هاطرح

 برای ارائه به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان.

انسانی امور دیریت نیرویو لوازم و تجهیزات امداد، م آالتنیماشی ارتقاء کمی و کیفی هابرنامهنظارت بر  -8

و  هایهردارشی امدادی، هادستگاهی در سطح استان با همکاری نشانآتش وو خدمات ایمنی  امدادی

 استان. هایاریده

ی و نیروهای بسیج با همکاری ردولتیغ نهادهاهای مردمی، هماهنگی برای ساماندهی و آموزش کلیه تشکل -9

 دفتر امور اجتماعی استانداری و بسیج.

ی عمومی و گسترش فرهنگ ایمنی و دانش مدیریت بحران از طریق انتشار کتب و هایآگاهافزایش  -10

 ی عمومی.هارسانهنشریات و 

ی قبل و بعد از وقوع امداد وی متولی هادستگاهی و هشدار سریع و نظارت بر عملکرد رساناطالعمدیریت  -11

 حادثه.

ی اجرایی استان در هادستگاهاز مدیریت بر تدوین فرایندهای مناسب برای تبیین وظایف دقیق هر یک  -12

 ی و نظارت بر اجرای این فرایندها.انوبازتو بازسازی و  نجات و امداد و رمترقبهیغحوزه مقابله با حوادث 

ی امداد و نجات هامیتهای فعال در مناطق مستعد حوادث در استان، تشکیل نظارت بر تشکیل هسته -13

اجرای مانورهای  منظوربهاحمر و همچنین ایجاد هماهنگی از طریق جمعیت هالل هابخشو  هاشهرستان

 .هااستانمشترك برای افزایش سطح آمادگی در 

دولتی، اماکن مسکونی،  ساتیتأسو  هاسازمانی مختلف، هابخشترویج، توسعه و پیگیری امور بیمه در  -14

 .هامهیب عملکرد برعالیه  تجاری و بخش کشاورزی و دامی نظارت

، نوسازی و ریزیبرنامهبحران توسط دفتر  چهارگانهی آموزشی مربوط به مراحل هادورهنظارت بر اجرای  -15

 اداری استانداری.تحول

ی الزم در خصوص تغییرات فیزیکی، زمینی، هوایی و نظایر آن به هایآگاهشیپمدیریت ارائه خدمات و  -16

 جهت کاهش خسارات و اثرات نامطلوب. های اجراییواحدهای استانی و شهرستانی دستگاه

)در هنگام وقوع  دهیدبیآسی بازسازی مناطق هابرنامهو  هاطرحها، نظارت مستمر کمی و کیفی بر پروژه -17

ی ابالغی و ارائه گزارش اقدامات واحدهای استانی هادستورالعملحوادث( در قالب استانداردها و 

در سطح استان به مقامات و مسئولین  هابرنامهو  هاطرح، اهپروژهی اجرایی و روند پیشرفت هادستگاه

 استانی و سازمان مدیریت بحران کشور. ربطذی

ی اسکان موقت هااردوگاهمدیریت بحران و  چندمنظورههای ی امور مربوط به پایگاهگذاراستیسنظارت و  -18

 و اضطراری.

شورای  هایفعالیتو  هااستانگانه مدیریت بحران  14ی تخصصی هاکارگروهنظارت مستمر بر عملکرد  -19

 ی استان.هاشهرستانهماهنگی مدیریت بحران 

ی هابحرانی اجرایی استانی در زمان هادستگاهی اجرایی مربوط به اقدامات مختلف هادستورالعملابالغ  -20

 .اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه
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ی هادادهی آورجمع منظوربههای الزم ی بانک اطالعات و انجام هماهنگیروزآورهباندازی و نظارت بر راه -21

ی و نیروهای مسلح جهت ردولتیغی دولتی و نهادهای عمومی هاسازمانهای مربوط به امکانات و ظرفیت

 مقابله با بحران در سطح استان.

مقررات ایمنی  نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و هدف بالف استان ی تخصصی به نقاط مختهاکارگروهاعزام  -22

 .ربطذیبادی ی اجرایی استان و تهیه گزارش و ارسال به مهادستگاهتوسط  هاتیفعالو پیشگیری در 

ی هایتوانمندو هماهنگی واحدهای مرتبط جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و  ریزیبرنامه -23

اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در ایجاد آمادگی دائمی برای مقابله با حوادث احتمالی  ازین مورد

 در استان.

ایجاد واحد هشدار سریع استانی و رصد نمودن حوادث و بالیای طبیعی از طریق  منظور به ریزیبرنامه -24

هشدار( استان و اعالم آن ی و رساناطالعتشکیل مدیریت شبکه اطالعات مدیریت بحران )شامل سیستم 

 به مرکز و مراجع استان.

استان از مدیریت حادثه  اندرکاراندستبا اهداف تغییر نگرش مدیران و  هااستانبسترسازی الزم در  -25

 و اقدامات اجرایی استان. هاتیفعالی در کلیه ریخطرپذمحوری به مدیریت ریسک و کاهش 

انتقال  با تأکید بر مواردی از قبیل رای پرورش نیروی جایگزینی الزم بهانهیزمبسترسازی و فراهم آوردن  -26

 تفویض اختیار.ی الزم و مشارکت دادن در انجام امور، هاآموزش ارائهتجربیات، 

 ی آموزشی مرتبط.هادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  -27

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت  هایفعالیتی دهسازمانی و مشخطارائه  -28

 سرپرستی.

 کل مدیریت بحراناداره ها و کمیته هایشوراها، کارگروههرست ( ف11جدول )
 استناد قانونی شوراها / کارگروه/کمیته ردیف

 کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات 1

 نامهنییآ 15ماده  4موضوع تبصره 

 اجرایی

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 

 کشور

ت /185645شماره  نامهبیتصو موضوع

 هیأت 21/9/88مورخه  ك 40792

 محترم وزیران

 کارگروه تخصصی بالیای جوی 2

3 
 کارگروه تخصصی نیروهای مسلح، امنیت و انتظامات

 )با مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی استانداری (

 آب و فاضالبکارگروه تخصصی مدیریت  4

 کارگروه تخصصی مدیریت برق 5

 کارگروه تخصصی آموزش مدارس 6



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 66

 

 استناد قانونی شوراها / کارگروه/کمیته ردیف

 آالتو تأمین و توزیع ماشین ونقلحملکارگروه تخصصی  7

 هاکارگروه تخصصی سیل و مخاطرات رودخانه 8

 کارگروه تخصصی تأمین سوخت و مواد نفتی 9

 یطیمحستیزکارگروه تخصصی مخاطرات  10

 رسانیکارگروه تخصصی آموزش و اطالع 11

 کارگروه تخصصی بهداشت و درمان 12

 های زمین و شهرسازیکارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش الیه 13

 کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی 14

 و آموزش همگان نجات وکارگروه تخصصی امداد  15

 ی، مواد خطرناك، انتقال و تدفین متوفیاننشانآتشکارگروه تخصصی  16

 کارگروه تخصصی بیمه و برآورد خسارت 17

 کارگروه تخصصی تأمین مسکن 18

 یشرق جانیآذربانهاد های مردمکارگروه تخصصی تشکل 19

 یشرق جانیآذرباتخصصی بازتوانی و عملیات روانی  20

 و مراتع هاجنگلگروه تخصصی مدیریت اطفاء حریق راک 21

 اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه –شورای استانی فرهنگی  22
شورای استانی  صورتجلسهباستناد به 

 فرهنگی ـ اجتماعی



 67 ■ های مربوطهمدیریتی استانداری، شرح وظایف و کارگروه هایپستفصل دوم: 
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 مخابرات و ارتباطات نهیزم در ازیموردنی اطالعات آورجمعـ 

 ازیموردنی هابرنامهتهیه  -

 منابع نیتأمی جهت زیربرنامه -

 ازین موردایجاد ساختارهای مدیریتی  -

 ازین موردی تخصصی هاپژوهشهدایت  -

 آموزشی و هدایت آنها یهابرنامهـ تهیه 

 الزم برای پوشش ارتباطی موقت منطقه بحرانی هاینیبشیپتمهیدات و  -

 ارتباط کامل منطقه بحران نیتأم منظوربههماهنگی اقدامات الزم و سریع  -

اجرای مصوبات و تصمیمات ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه و کارگروه آمادگی  -

 استان و انجام وظایف محوله از طرف آنها

آمادگی و شورای هماهنگی مدیریت بحران  نظرات کارشناسی به کارگروه ارائه -

 استان

ا طالعات مدیرکل ارتباطات و فناوری

 )رئیس و دبیر(

 کل راه و شهرسازیاداره

 شرکت توزیع نیروی برق استان

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 ترابری هوانیروز

 انتظامی استاننیروی

 ی استانبدنتیتربکل اداره

 استانی مرکز مایصداوسکل اداره
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 ی آمار و اطالعات و ایجاد و توسعه بانک اطالعاتیآورجمعـ 

ی نیبشیپی پایش و هاروشبهبود  نهیزم دری کاربردی هاپژوهشبررسی انجام  -

 و تعیین دوره بازگشت طوفان و سایر بالیا و مخاطرات جوی

 (WS) هواشناسیعامه  ـ توسعه خدمات

( EWS)وضعیت مخاطره آفرین جوی  یهاهیاخطارو  هاهیاطالعوسعه و صدور ـ ت

 و توسعه اعالم هشدارهای سریع

 مدیریت ریسک قبل از مدیریت بحران بهو توجه  توسعه ی،زیربرنامه -

 راتیتأثمطالعه و تحقیق در رابطه با بالیای جوی و اقلیمی استان با توجه با  -

 ی همجوارهااستانناشی از 

ی هواشناسی و مخاطرات هاینیبشیپمطالعه و پژوهش جهت ارتقاء صحت  -

 جوی و اقلیمی استان

 هاکارگروه ریسا بای تحقیقاتی مشترك هاطرحانجام مطالعات و  -

 ی اقلیمی مخاطرات و بالیای جوی و اقلیمی در استانهااطلسـ تهیه 

مقابله با اثرات طوفان و ـ آموزش و آشنا کردن مردم در ارتباط با راهکارهای 

 کاهش خسارات منظوربهاقلیمی  بالیای جوی و

ـ تعریف استانداردهای بالیای جوی و اقلیمی و انواع آن مطابق با شرایط و 

 ی منطقههایژگیو

ی فرعی پایش و بررسی بالیا و مخاطرات جوی و هاکارگروهـ تعیین اعضای 

 اقلیمی

 رمترقبه استان در برگزاری انواع مانورـ همکاری با ستاد حوادث و سوانح غی

ی کل هواشناسی استان )رئیس و اداره

 دبیر(

استان آذربایجان  ستیزطیمحکل اداره

 شرقی

 دانشگاه تبریز

سازمان جهاد کشاورزی استان 

 آذربایجان شرقی

ی استان آذربایجان امنطقهسازمان آب 

 شرقی
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نقش  رمترقبهیغمعاونت سیاسی و امنیتی استانداری در صورت وقوع حوادث  الف(

در  رگذاریتأثو سایر عوامل  هاارگانهماهنگی و تقویت و تعامل میان ادارات و 

امنیت و انتظامات را با توجه به شرایط زمانی و مکانی بر عهده خواهد  نیتأم

ی و تعیین گذاراستیس منظوربهی مربوطه را هادستورالعملداشت و در این راستا 

راهبردهای جامع تهیه و جهت اقدام در اختیار کارگروه امنیت و انتظامات قرار 

 خواهد داد.

و شرایط موجود در زمان بروز حوادث، دادگستری  حوالو ا اوضاعبا توجه به  ب(

ستری استان وظیفه دارد ضمن صدور دستورات مقتضی به یگان حفاظت از دادگ

 منظوربههوشیاری و دقت الزم در حراست از ساختمان دادگستری  منظوربه

ی قضایی هاپیاک، هاپروندهبرای دستیابی به  طلبفرصتجلوگیری از ورود افراد 

ارائه خدمات الزم  منظوربهقانونی را ی تشکیل و مرکز پزشکیروزشبانه ورتبص

را  زدهزلزلهی مربوط به جرائم احتمالی در مناطق هاپروندهآماده نگه دارد و به 

 .دینمابدون نوبت رسیدگی 

اداره اطالعات استان با توجه به وظایف ذاتی خود، برابر اعالم رئیس کارگروه  ج( 

ی اطالعات، جلوگیری از آورجمعمستقر و نسبت به  دهیدحادثههای در محل

ه ممانعت در خصوص پخش ورود عناصر گروهکی و معاند و همچنین نسبت ب

 شایعات اقدام نمایند. 

کارگروه در در صورت اعالم رئیس شدهنییتعفرماندهی سپاه عاشورا: عوامل د(

 .ندینمایمو نسبت به انجام وظایف محوله اقدام  افتهیاستقرار شده مشخصمحل 

در صورت  شدهنییتععوامل  حمزه سیدالشهدا آذربایجان: 21فرماندهی لشکر ح( 

و نسبت به انجام وظایف  افتهیاستقرار شدهمشخصکارگروه در محل اعالم رئیس

 .ندینمایممحوله اقدام 

کارگروه، نسبت به در صورت اعالم رئیس فرماندهی پایگاه دوم شکاری تبریز: خ(

 ی اقدام نمایند.شرق جانیآذربای معین به استان هااستانیی نیروها از جابجا

کارگروه، نسبت به در صورت اعالم رئیس پایگاه هوا نیروز تبریز: فرماندهیر( 

یی نیرو بطور جابجای اطالعات اولیه، آورجمعو  دهید حادثهی هامحلیی شناسا

ی شنوك از طریق هوانیروز مرکز بالگردهاواکنش سریع اقدام و در صورت نیاز به 

 هماهنگی الزم بعمل آورند.

ی هامحلکارگروه، در در صورت اعالم رئیس فرماندهی نیروی مقاومت بسیج: د(

نموده و امنیت و انتظامات را برای مردم  فهیوظانجامبا حداکثر توان  شدهنییتع

 برقرار نمایند. دهیدحادثه

در صورت اعالم  شدهنییتععوامل  فرماندهی نیروی انتظامی استان:ذ( 

و نسبت به انجام وظایف  افتهی استقرار شدهصمشخکارگروه، در محل رئیس

 نمایند.اتاق بحران را تأمین می 5، 4، 3و مقرهای شماره  ندینمایممحوله اقدام 

معاونت سیاسی و امنیتی استاندار 

 )رئیس(،

ددادگستری  -مدیریت بحران )دبیر( 

 استان

فرماندهی -فرماندهی سپاه عاشورا 

ات ی کل اطالعاداره-حمزه  21لشکر 

فرماندهی نیروی مقاومت  -استان 

 بسیج استان

 فرماندهی پایگاه دوم شکاری تبریز

 فرماندهی پایگاه هوانیروز تبریز

 فرماندهی نیروی انتظامی استان
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، مطالعات و هاپژوهشهدایت  -آب و فاضالب  نهیزم دری اطالعات آورجمع -

 -آب و فاضالب  ساتیتأسمدیریت بحران در  ازین موردتحقیقات تخصصی 

 گیری،پیش)مدیریت بحران  چهارگانهمراحل  ازین موردهای تهیه برنامه

آب و فاضالب و ارائه به شورای  ساتیتأس نهیزم درو بازسازی(  مقابله ،آمادگی

هماهنگی جهت ایجاد ساختارهای  -هماهنگی مدیریت بحران استان 

های تخصصی آب مدیریت در شهرهای تابعه جهت مدیریت بحران در زمینه

های تخصصی در زمینه های آموزشی و اجرای آنهاتهیه برنامه - فاضالب و

ب و فاضالب و ارائه به شورای آ ساتیتأس نیتأمریزی برنامه -آب و فاضالب 

و مانور  های تمرینشرکت در برنامه -هماهنگی مدیریت بحران استان 

ارائه نظر  -های تخصصی دیگر و نظارت بر انجام آنها از کارگروه شدهاعالم

کارشناسی از مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای هماهنگی مدیریت 

به شورای هماهنگی  افتهیانجاماقدامات ارائه گزارش کار و  -بحران استان 

هماهنگ نمودن امکانات و تجهیزات در اختیار خود  -مدیریت بحران استان 

ی برای زیربرنامه -در زمان بروز بحران و استفاده بهینه و صحیح از امکانات 

آب و فاضالب و  ساتیتأستحت پوشش قرارداد بیمه حوادث برای ابنیه و 

و پیگیری عملیات اجرایی  ایجاد هماهنگی پشتیبانی -ی اداری هاساختمان

ایجاد  -تعیین شهرهای معین برای هر یک از شهرها  -در زمان بروز بحران 

 و سایر ادارات خود اریاختبانک اطالعات از امکانات و تجهیزات در 

فاضالب استان وشرکت آب رعاملیمد

)رئیس و دبیر( معاون سازمان مدیریت 

 استانداری جهبود و برنامه

 استان ستیزطیمححفاظت  رکلیمد

وفاضالب شرکت آب رعاملیمد

 روستایی استان

 ی مرکز استانمایصداوس رکلیمد

 احمرهاللمدیرعامل جمعیت 

پزشکی و رییس دانشگاه علوم

 بهداشتی، درمانی تبریزخدمات

نماینده کارگروه تخصصی امنیت و 

 انتظامات )معاون سیاسی و امنیتی(

 ربطنماینده شهرداری ذی

 ربطنماینده فرمانداری شهرستان ذی

شرکت سهامی  رعاملیمد

 ی استانامنطقهآب
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 اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و ایجاد ارتباط و -

ی الزم بین اعضای هایهماهنگی و ایجاد زیربرنامه -های الزم هماهنگی

 -رگروه ی مرتبط با اهداف کاهاتیمسئولو  وظایف و ابالغ کارگروه، تعریف

ریزی الزم جهت های بحران به منظور برنامهو سناریو هادستورالعملتهیه 

 -ی شورای هماهنگی هااستیس براساستخصصی مربوطه  نهیزم درآمادگی 

برای  ازیوردنمو وسایل  آالتنیماشتجهیزات،  نیتأمجهت تهیه و  یزیربرنامه

بمنظور  زدهبحرانی شبکه در مناطق آورجمعقطع و ایزوله نمودن مطمئن و 

ی الزم جهت هاینیبشیپی و زیررنامهب -پیشگیری از بروز حوادث احتمالی 

ران با نظر شورای هماهنگی مدیریت بح دهیدبیآسمجدد برق مناطق  نیتأم

و مانورهای  هاآموزشوجیهی و ریزی جهت برگزاری جلسات ترنامهب -استان 

های تحت سرپرستی در شرایط ادواری به منظور نگهداری سطح آمادگی واحد

ی تخصصی عملیاتی، هاکارگروهمکاری و هماهنگی با سایر ه -مناسب 

وزش جهت کاهش خسارات ناشی از برق پیشگیری و مدیریت مخاطرات و آم

ای به منظور بررسی مواد و ات دورهبرگزاری جلس -در مواقع بروز بحران 

تنظیمی به شورای هماهنگی  صورتجلساتو ارسال  ربطذیموضوعات 

ه در جلسات شورای هماهنگی مدیریت شرکت فعاالن -مدیریت بحران استان 

 بحران استان

ان ای آذربایجشرکت برق منطقه

 )رئیس و دبیر(

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 

 شرقی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 

 غربی

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

 شرکت تعمیرات آذربایجان

های نیروی برق شرکت مهندسی سازه

 آذربایجان

 شرکت تولید نیروی برق تبریز

آذربایجان شرکت تولید نیروی برق 

 غربی

نماینده کارگروه تخصصی تأمین 

 سوخت و مواد نفتی

 نقل و حملنماینده کارگروه تخصصی 

 آالتو تأمین و توزیع ماشین

ی، نشانآتشنماینده کارگروه تخصصی 

مواد خطرناك، انتقال و تدفین 

 متوفیان

نماینده کارگروه تخصصی نیروهای 

 انتظامات ومسلح، امنیت 

تخصصی مخابرات و  نماینده کارگروه

 ارتباطات مدیر دفتر روابط عمومی

)عضو و  OHSAS20مجری طرح 

 دبیر(
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 ربطذیو نهادهای  ادارات ریسای همکار باتهیه و تدوین جزوات آموزشی  -

 جهت آموزش مدیران و همکاران مدارس و دانش آموزان

 زلزله و ایمنی در مدارستمهید مقدمات برگزاری مانور سراسری  -

ایجاد آمادگی الزم در مقابله با  منظوربهبرگزاری مسابقات مختلف فرهنگی  -

 حوادث و سوانح غیرمترقبه

ایجاد آمادگی در مقابله با  منظوربهبرگزاری اردوهای آموزشی عملیاتی  -

 حوادث و سوانح غیرمترقبه

ادث غیرمترقبه و نحوه آشنا نمودن دانش آموزان با انواع بالیای طبیعی و حو  -

ی احتمالی با هابیآسپیشگیری و تقلیل صدمات و  منظوربهبرخورد آنها 

 ی مختلف آموزشیهاکالستشکیل 

 آموزانی آموزشی و توزیع بین دانشهاامیپتهیه  -

 ی آموزشیها لمیفتهیه  -

 ی مدارس توسط نوسازی مدارسسازمقاوم بر دیتأک -

مدارس و  زیخحادثهشناخت نقاط  نهیزم درتهیه و تدوین جزوات آموزشی  -

 برطرف کردن آنها درتالش 

ی شورای ایمنی ناحیه و سازفعالتشکیل و  نهیزم درنظارت و پیگیری الزم  -

انجمن  مسئول آموزشی، معاونین پشتیبانی، معاون منطقه با عضویت )رئیس،

 مسئول ،احمرهاللبهداشت و تغذیه، کارشناسان  کارشناسان اولیا و مربیان،

ه نیزم درنظارت و پیگیری  -11ی( آموزدانشکارپردازی و مسئول سازمان 

مربی  -احمرهاللمربی  -تشکیل شورای ایمنی در مدارس با عضویت )مدیر

آموزان و نماینده انجمن اولیاء و مربیان و دو نفر از دانش -آمادگی دفاعی 

 نظر و عالقمند(افراد صاحب

طق با ترکیب اعضای حاضر کارگروه در مناطق تشکیل کمیته ایمنی در منا -

 و نواحی

 خصوص دری دولتی و غیردولتی هادستگاههمکاری و مشارکت با  -

 نهیزم دری رساناطالعآموزان و ی الزم برای همکاران و دانشهاآموزش

 حوادث و سوانح مدیریت بحران

و مدل  بهزیستی برای تعیین محتوا و تهیه و تدوین متون سازمان باهمکاری  -

ی هاگروهآموزشی در خصوص مفاهیم اولیه سوانح و بالیا به خردساالن و 

 ی.آموزدانشخاص 

 –استان )رئیس  پرورش و آموزش

 دبیر(

 استان احمرهاللجمعیت 

 ی مرکز استانمایصداوس

 کل نوسازی مدارس استاناداره

 نیروی مقاومت بسیج استان

 ی(نشانآتششهرداری ذیربط )

 استان ستیزطیمحسازمان حفاظت 

 استانکل هواشناسی اداره

 استانای شرکت سهامی آب منطقه

 ی استانکشاورز جهاد

 نیروی انتظامی استان

 سازمان بهزیستی استان

نماینده  -) اداره کل راه و شهرسازی 

سازمان نظام مهندسی جهت اعالم 

 نظر(
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ی ارتباطی هاراهتهیه لوازم و فراهم نمودن نقشه کل راه و ترابری استان:اداره

ی و نیبشیپو نیز ابنیه فنی مهم و  ریپذبیآساستان و شناسایی نقاط ضعف و 

ی ابنیه فنی و یا دگیدبیآسدر صورت  (واریانت)ی الزم هانهیگزپیشگیری 

ها تسطیح و آماده نمودن محل ستاد استان و ستاد شهرستان -قسمتی از محور 

های و برقراری امکانات اولیه در آن و در صورت وجود اعتبار، خرید کانکس

 و حملهای شناسایی توانمندی - شدهنییتعو استقرار آن در محل  ساختهشیپ

ست تجهیزات الزم برای برقراری عبور و ی آن و تهیه لیکمبودهااستان و  نقل

شناسایی پرسنل الزم جهت بکارگیری تجهیزات  -ی ارتباطی هاراهمرور در سطح 

از اعضای  ازیموردنآالت تأمین ماشین -محل استقرار آنها در مواقع لزوم  نیتأمو 

 ها در مواقع لزومکارگروه و توزیع آن بین شهرستان

و  آالتنیماشهماهنگی الزم در تجهیز و اعزام  ن:ی استاراهسازکل حوزه اداره

ی آورجمع -وترابری در سطح استان ی طرف قرارداد با وزارت راههاشرکتپرسنل 

ی طرف قرارداد وزارت راه و هاشرکتو اعالم توانمندهای پرسنلی و تجهیزاتی 

 -ه ی مربوطهاشرکتترابری در سطح استان و ارتباط و مذاکرات الزم با مدیران 

ی ارتباطی هاهراانجام هرگونه کار کارشناسی و مطالعاتی و محاسباتی در سطح 

 توسط مهندسین حوزه و مشاورین طرف قرارداد وزارت راه و ترابری

ترمیم هرگونه حوادث غیرمترقبه محدود در  ناحیه آذربایجان: آهنراهکل اداره

صورت توقف قطار  رد محدودتوانایی جابجایی مسافر به تعداد  -خطوط ریلی 

 -تهیه لیست و شناسایی نقاط ضعف خطوط ریلی  -مسافری در طول خطوط 

در  -در سطح محدود  دهیدخسارتتهیه ابنیه فنی مناسب وجایگزینی ابنیه فنی 

گمرك سهالن  آهنراهفعلی ناحیه  آهنراهصورت مشکل خاص در محل ناحیه 

 خدمات الزم را پوشش خواهد داد.

هوایی مستقر در استان و  ونقلحملی هاشرکتهماهنگی با  :هافرودگاهکل اداره

دستورالعمل  -استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات آنها در راستای اهداف برنامه 

ی حفاظتی هاتیاولوبا حفظ  رمترقبهیغکار در مواقع اضطراری و حوادث انجام

اضطراری در سطح استان و همکاری الزم در احداث باندهای -در مواقع بحرانی 

ارائه هرگونه خدمات هوایی  -ی استان در اجرا و اعالم مشخصات هاراهیا سطح 

 ی تبریز و سهند اخذ مجوزهای الزم از مافوق در مواقع بحرانهافرودگاهدر 

و احیاء آنها  دهیدبیآسی کشاورزی هاسازهسازمان جهاد کشاورزی: شناسایی 

سازمان و  آالتنیماششناسایی و تهیه لیست تجهیزات و  -متناسب با مقدورات 

یی جابجاو  نیتأم -ی وابسته و دعوت به همکاری در مواقع اضطراری هاشرکت

 ی مربوطههاتشکلو  هاارگانمواد اولیه غذایی با همکاری 

وسایل نقلیه باربری و مسافربری با  نیتأم ی استان:هاانهیپا نقلو  حملسازمان 

های ای جهت ارسال کمکجاده ونقلحملی صنفی بخش هاتشکلهماهنگی 

ی هاتشکلهماهنگی با مسئولین  - زدهبحرانامدادی و امدادگران به مناطق 

 -های مردمی ی کمکآورجمعو  ازین موردوسایل نقلیه  نیتأم نظورمبصنفی 

ی استان بعنوان پایگاه اعزام وسایل نقلیه سنگین و هاانهیپااستفاده از امکانات 

هماهنگی الزم با سایر  -در مواقع بحران  آالتنیماشبه  تیمأمورصدور برگ 

ی استان جهت استفاده بهینه از امکانات و هاانهیپاو  ونقلحملادارات کل 

 تجهیزات یکدیگر

کل راه و شهرسازی استان )رئیس اداره

 و دبیر(

ی اجاده ونقلحملسازمان راهداری و 

 استان

 منطقه آذربایجان آهنراهکل اداره

 های استانکل فرودگاهاداره

 سازمان جهادکشاورزی استان

 شرکت جهاد نصر استان

 ی استانهایشهردارسازمان همیاری 

 ربط(تبریز )و شهرداری ذیشهرداری

تبریز معاون ترافیک شهرداری

 ربط()وشهرداری ذی

 انتظامی استانعاونت راهور نیرویم

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 

 یشرق جانیآذرباایران نمایندگی 

رئیس ادارات راه و  هاشهرستاندر 

ترابری شهرستان و نمایندگی سایر 

در صورت وجود  الذکرفوقادارات 

 وظایف مربوطه خواهند بود. دارعهده

در صورت عدم امکان حضور یکی از 

در جلسات کارگروه،  الذکرقفواعضاء 

حضور  اریاالختتامجانشین یا نماینده 

 خواهد داشت.
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ی مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز برای کاهش خطرات سیل و هابرنامهـ تهیه 

 ربطذیتعیین دستگاه اجرایی 

ی و اخذ تجربیات آنها و ارائه آن به المللنیبایجاد ارتباط با مراکز مشابه ملی و  -

ی و کاهش خسارات سیل در ریگشیپدر رابطه با اقدامات  ربطذیی هادستگاه

 سطح استان

مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل و  هایفعالیتساماندهی  -

اجرایی در رابطه با  هایهماهنگیی مطالعاتی و اجرایی و هاطرحی بندتیاولو

 ی مذکورهاطرح

ی مختلف در رابطه با پیشگیری و کاهش خسارات سیل و هاروششناسایی  -

 هارودخانهطغیان 

 ی اطالعاتی تخصصی در ارتباط با وظایف کارگروههابانکی برای ایجاد زیربرنامهـ 

ی استان هاشهرستانـ  بررسی پیشنهادات شوراهای هماهنگی مدیریت بحران 

 پیشگیری و کاهش خسارات سیلدر ارتباط با مدیریت 

ی جمعارتباطی تبلیغاتی و فرهنگی جهت استفاده از امکانات هابرنامهـ پیشنهاد 

در رابطه با کاهش خسارات ناشی از سیل و ارائه پیشنهادات به شورای هماهنگی 

 های تخصصی آموزشیی توسط کارگروهزیربرنامهبحران استان جهت مدیریت

های علمی و تخصصی در سطح ها و کارگروهینارها، نشستـ پیشنهاد برگزاری سم

 هارودخانهاستان در ارتباط با مدیریت پیشگیری و کاهش خسارات سیل و طغیان 

 ی برای تدوین نظام پیشگیری و کاهش خسارات سیل استانزیربرنامه -

هماهنگی و ارائه پیشنهادات الزم جهت تدوین معیارها و استانداردهای مرتبط  -

 ی استانهالیسا ایمنی در مقابل خطرات ب

در رابطه با مدیریت کاهش  مدت درازو  مدت کوتاهی هادورهـ پیشنهاد برگزاری 

خسارات سیل و ارائه پیشنهادات اصالحی در واحدهای درسی از طریق مراجع 

 ربطذیآموزشی 
 شگیری از سیلی اولیه تمرین و مانور پیهابرنامهو  هاطرحتهیه و تدوین و پیشنهاد  -

ی مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرایی اضطراری و هاطرحپیشنهاد بودجه ساالنه  -

در  هارودخانهی و کاهش خسارات سیل و طغیان ریگیشپبرای  ازین موردجامع 

 سطح استان

های تخصصی مدیریت مخاطرات و پیشگیری ـ ایجاد هماهنگی با سایر کارگروه

 حوادث و سوانح استان

های عملیاتی و آمادگی استان در مواقع بروز بحران ناشی با کارگروه همکاری -

 ها.از سیل و طغیان رودخانه

ی استان امنطقهشرکت سهامی آب 

طبیعی کل منابع)رئیس و دبیر( اداره

 استان

سازمان  -کل آبخیزداری استان اداره

سازمان  -راه و شهرسازی استان 

 هواشناسی استان

اسالمی کن انقالبکل بنیاد مساداره

 ستیزطیمحکل حفاظت اداره -استان 

متخصص مهندسی رودخانه و  -استان 

کنترل سیالب از اساتید دانشگاه تبریز 

شناسی و اکتشافات سازمان زمین

 معدنی استان

، بسته به مورد، هادستگاه ریسا

 مدعو صورتبه
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و  دهیدبیآسترسیم ابعاد مناطق  :دهیدبیآسالف: وظایف کمیته بحران منطقه 

 شدهینیبشیپی از طریق رسانسوختبررسی و گزارش امکانات موجود 

بنزین موتور و گاز مایع در  -نفت سفید -گازبررسی و برآورد نیاز سوخت نفت -

 نقل و حملی مصرف خانگی و هابخش

در ستاد  شدهلیتشکفراخوانی از تیم  اد مرکزی:وظایف کمیته بحران ست -ب

 یرسانسوختبحران مرکزی و اعزام به محل حادثه جهت انجام وظایف محوله 

در  افتهیاستقرارسیار  شدهنییتعی توزیع سوخت و گاز مایع هاکشنفتاعزام  -

 شدهنییتعی هامحل

رانندگی و نیروی  ی پشتیبانی اداره راهنمایی وهارمجموعهیزی به رساناطالع -

 انتظامی جهت نصب تابلوهای راهنمایی محل عرضه مواد نفتی

هوایی و تقسیم در  رسانکمکتهیه سوخت هوایی بصورت حلب جهت ناوگان  -

 شده نییتعمبادی عرضه 

 ی مواد نفتیرسانسوختـ اجرای سناریوی 

های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده

ی )دبیر و شرق جانیآذربای منطقه

 یس(رئ

 شرکت گاز استان

 شرکت پاالیش نفت تبریز

 شرکت پتروشیمی تبریز

انتظامی استان )معاونت فرماندهی

 راهنمایی و رانندگی(

فرماندهی سپاه عاشورا )نیروی 

 مقاومت بسیج(

 استانشهرسازی ی کل راه و اداره

 ربط(تبریز )و شهرداری ذیشهرداری
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در استان برای  یطیمحستیزـ شناسایی مناطق دارای پتانسیل خطرپذیری 

 ایجاد بانک اطالعاتی

های عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید آلودگی نهیزم در هیپا اطالعاتی آورجمعـ 

ی شامل طیمحستیزی مخاطرات بندپهنه زیرهای تهیه نقشه -ی طیمح ستیز

 بر مؤثر، متغیرهای آب و هوایی و جغرافیایی کنندهآلودهمنابع بالفعل و بالقوه 

ی مختلف به تفکیک و هاندهیآالها، وضعیت وارونگی دما، میزان آالینده زانیم

 استانداردهای مصوب کارگروه و سایر موارد مرتبط براساس

بینی و پیشگیری بهبود روش پایش و پیش نهیزم دری کاربردی هاپژوهشـ انجام 

 یطیمح ستیزمخاطرات 

ی طیمح ستیزی تحلیل موارد بوقوع پیوسته مخاطرات افزارهانرمـ  طراحی 

ی و پایش مداوم جهت تخمین ضرر و بندپهنه زیرهای اطالعات و نقشه براساس

 ستیزطیمحانسان و  زیان ناشی از حوادث بر

ای با های توسعهو تعیین اثرات بالقوه فعالیت ساختانسانـ بررسی آلودگی 

 استفاده از ابزارهای مدیریتی توسعه

 )ثابت و متحرك( ساختانسانـ پایش آلودگی منابع 

ـ بررسی مدیریت ریسک در تأسیسات شهری، صنایع و ... در شرایط قبل، حین 

 و بعد از حادثه

، آموزش و پژوهش شیپا ازین موردـ تعیین، تأمین و نگهداری امکانات و تجهیزات 

 هاها و طرحپروژه ازین موردی و تأمین اعتبار مالی طیمحستیزمخاطرات 

ریزی در جهت پایش ی و برنامهطیمحستیزهای تعیین اثرات مخاطرات ـ تهیه راه

ها و به اجرا های آالینده، کنترل و کاهش مخاطرات موجود در آنمداوم کانون

 بوطهای مرگذاشتن استراتژی

ی و طیمحستیزرسانی و آشنا نمودن مردم با مخاطرات اطالعآموزش، ـ

در پایش و  نهادمردمهای گیری از مشارکت تشکلراهکارهای مقابله با آن و بهره

 هاشناسایی و بررسی آن

ها در سطح ها و احتمال بروز بحران کمی و کیفی آنـ بررسی نوسانات آب تاالب

 استان

 ی هماهنگی مدیریت بحران استان در برگزاری انواع مانورـ همکاری با شورا

ی ریگبهرهی با طیمح ستیزـ طراحی ساختار مدیریتی پایش و بررسی مخاطرات 

 از اصول سامانه فرماندهی حادثه

ی طیمحستیزی راهکارهای عملی کنترل و کاهش و پیشگیری مخاطرات ـ ارائه

 هاو اجرای پروژه

ها ارتباط سازمان ی جامع مدیریتی به هنگام وقوع حادثه و نحوهـ تدوین برنامه

 هاکاهش خسارات و آسیب منظوربه)اعضاء( با یکدیگر 

استان )رییس و  ستیزطیمححفاظت 

 دبیر(

 وبودجهبرنامهمعاونت سازمان مدیریت 

 استان

ی شورای و دبیرخانه ونقلحملگروه 

 -ترافیک شهرهای استان

ی مرکز مایصداوس -تبریز هرداریش

سازمان صنایع و  -یشرق جانیآذربا

  -دانشگاه تبریز  -معادن استان  

 -فرمانده محترم پلیس راهور استان 

ی نفتی هافرآوردهشرکت ملی پخش 

هواشناسی  -ی شرق جانیآذربا منطقه

 استان

دانشگاه  -طبیعی استان منابع

پزشکی و خدمات بهداشتی و علوم

 شرکت گاز استان -نی تبریز درما

شرکت  -ای استان سازمان آب منطقه

سازمان جهاد  -آب و فاضالب استان 

راه و شهرسازی  -کشاورزی استان 

 استان احمرهاللجمعیت  -استان 

 ی استاناجاده ونقلحملراهداری و 
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 ربطی ذیهاارگانی آموزشی با همکاری هاسرفصلـ تهیه مطالب و 

 های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با اهداف آموزشیـ تهیه و پخش برنامه

 و آمادگی ادارات و نهادهای مسئول هاتیفعالـ معرفی 

 اصول مدیریت بحران براساسو تحلیل آنها  هابحرانـ ارائه اخبار 

 فیلم و گزارش صورتبهبحران ـ انعکاس تجربیات جهانی مدیریت

 ی و هدایت افکارعمومی جامعه در راستای نیازهای مواقع بحرانساز فرهنگـ 

 ی عمومی مردم.هایآمادگـ ارتقاء دانش و 

 استان  پرورش و  آموزش

 استان  احمرهاللجمعیت 

 مسکن و شهرسازی استان 

 ای استان شرکت سهامی آب منطقه

 ی استان کشاورز جهاد

 استان  ستیزطیمح 

 هواشناسی استان  

 ربطذیتبریز و شهرداری شهرداری 

ی شرق جانیآذربای مرکز مایس و صدا

 )رئیس و دبیر( 

پزشکی و خدمات دانشگاه علوم

 بهداشتی و درمانی تبریز 

و دیگر ادارات و  هاکارگروه ریسا 

 تمایل صورت درنهادها 
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الف( تدوین و بازنگری برنامه مقابله با : رمترقبهیغقبل از وقوع حوادث و سوانح 

 Hospital Disasterتهیه  -آماده کردن برنامه مدیریتی  - رمترقبهیغحوادث 

Plan -  انجام مانورهای ادواری  -تشکیل نقاهتگاه  -تهیه مراکز تریاژ بیماران- 

ی هاروشو  هاتیمسئولتعریف  -نها و نظارت بر بکارگیری آ هاستیلتهیه چک

. رمترقبهیغی درگیر حوادث هاسازماناجرای آن. ب( جلب حمایت و همکاری 

اجرایی د: جهت حصول ضمانت هابخشج( جلب همکاری و اخذ تعهد از مدیران 

 هماهنگی الزم برای تضمین ارتباطات و خدمات پشتیبانی 

 افراد وابسته و خانواده پرسنل درمانیی جهت مراقبت از کودکان و زیربرنامهر( 

 ی برای عملیات پاکسازی و نجات در مراکز درمانیزیربرنامهس( 

 Emergencyالف( تشکیل  :رمترقبهیغحین بروز حوادث و سوانح 

Command Cent er  ب( تالش برای گشایش اعتبار و به جریان انداختن

ی خصوصی، دولتی و هاسازمانمراحل قانونی برای جبران ج( جلب همکاری 

ی صحیح و زیربرنامهخیریه برای کمک به بازسازی مراکز درمانی د( نظارت بر 

علمی برای بازسازی ساختمانی و تمهیدات غیر ساختمانی الزم جهت به حداقل 

ی خدمات بندتیاولورساندن اثرات ناشی از زلزله در صورت بروز مجدد آن ر( 

متوفیان و ) رفتهازدستعتبار نیروی انسانی ا نیتأمبازسازی و احیاء مراکز س( 

ع( تهیه گزارش نهایی عملیات بهداشتی و درمانی پس از وقوع حادثه  (مهاجران

یی برنامه آ کارو خسارت وارده غ( ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و میزان 

 ی ف( اعالم وضع عادی.سازآماده

پزشکی و دانشگاه علوم

بهداشتی، درمانی تبریز )رئیس خدمات

 -استان   احمرهاللجمعیت  -و دبیر( 

بسیج  -ی مرکز استان مایس و صدا

شرکت ملی پخش  -جامعه پزشکی 

 جانیآذربا های نفتی منطقهفرآورده

 نیتأممدیریت درمان  -ی شرق

پزشکی قانونی  -اجتماعی استان 

سازمان  -ان شرکت گاز است -استان 

سازمان نظام  -نظام پرستاری استان 

وفاضالب شرکت آب -پزشکی استان 

فرهنگ و  -شهری استان 

سازمان مدیریت  -اسالمی استان ارشاد

ای شرکت برق منطقه - وبودجهبرنامه

 –آذربایجان 

 -اطالعات استان وفناوریارتباطات

عاشورا )نیروی سپاه –بهزیستی استان 

عاشورا بهداری سپاه -( مقاومت بسیج

 -انتظامی استان فرماندهی -

ربط( ـ تبریز )و شهرداری ذیشهرداری

بهداری آجا در منطقه شمالغرب کشور 

فرماندهی بهداری سپاه قرارگاه  -

مرکز مدیریت  -شمالغرب کشور 

 -ی پزشکی استان هاتیفورحوادث و 

ی امنطقهپایگاه  -راه و شهرسازی 

 -ن استان آموزشی انتقال خو

فرمانداری  -استان  ستیزطیمح

 جهاد کشاورزی -ربط ذی
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ی بشرح زیربرنامهشرح وظایف کارگروه در سه بخش مسائل پژوهش، آموزش و 

 :گرددیمزیر پیشنهاد 

تجهیزات و سایر امکانات  –: ایجاد بانک اطالعاتی درباره پرسنل، اماکن پژوهش

ایجاد بانک اطالعاتی  -ی زمین در استان هاهیالموجود مربوط زلزله و لغزش 

ی، نگهداری و عرضه منابع و آورجمع -ی زمین در استان هاهیالزلزله و لغزش 

ارزیابی  -ی زمین هاهیالمستندات داخلی و خارجی درباره زلزله و لغزش 

ی ندهایفرآبهبود  منظوربهف و ارائه راهکاری الزم ی مختلهاسازهی ریپذبیآس

 ی زمینهاهیالمقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش  وسازساخت

ریزان استان در رابطه با سوابق : افزایش آگاهی مسئوالن و برنامهآموزش

ی رساناطالعآشنا کردن و  -ی زمین استان هاهیالی و زلزله و لغزش زیخلرزه

ی زمین و جلب مشارکت آنها از هاهیالمستمر به مردم در رابطه با زلزله و لغزش 

ی عمومی از طریق تهیه اسالید و فیلم و جزوات آموزشی و نصب هاآموزشطریق 

ی هاآموزشی تبلیغی و جلب مشارکت آنها از طریق تابلوهای ایمنی در هاامیپ

زلزله و لغزش  نهیزم درتخصص ی مهایروینآموزش و تربیت  -عمومی و مانور 

 غیتبلترویج و  -مرتبط با زلزله  هایفعالیتی زمین برای حضور مؤثر در هاهیال

استفاده از تجربیات و دستاوردهای نوین علمی و فنی و ارائه راهکارهای اجرائی 

ی زمین. هاهیالمسائل مربوط به خسارات ناشی از زلزله و لغزش  نهیزم در

بررسی پیشنهادها و نیازها و محورهای مطالعاتی  هاتیاولویین ی: تعزیربرنامه

ی الزم در راستای ارتقاء هاهیتوصتهیه گزارش عملکرد سالیانه و ارائه  -تحقیقاتی 

ی تخصصی و علمی هاکارگروهو  هاشیهمای برای برگزاری زیربرنامه - هابرنامه

 -ی زمین هاهیالو لغزش  زلزله ٔ  نهیدرزمو فنی و ارائه دستاوردها و تجربیات 

 ازیموردنهماهنگی و همکاری در تهیه و پیشنهادات )امکانات و تجهیزات( 

و مؤسسات  هادستگاهی زمین با هاهیالمسائل مربوط به زلزله و لغزش  ٔ  نهیدرزم

و  هادستگاهبرگزاری جلسات توجیهی با مدیران و کارکنان سایر  - ربطذی

ی آمادگی و هانیتمری و هماهنگی و در برگزاری زیربرنامه - ربطذیمؤسسات 

همکاری با شورای هماهنگی مدیریت  -ی زمین هاهیالمانور در زلزله و لغزش 

 بحران استان در برگزاری مانور.

 شبکه -دانشگاه تبریز)رییس/ دبیر( 

 -دانشگاه سهند  -نگاری تبریز لرزه

ی و اکتشافات شناسنیزمسازمان 

 ه و شهرسازی استانرا -معدنی استان 

دفتر  –ی استان مهندس نظامسازمان 

 فنی استانداری

 -بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

 ی استانبردارنقشهسازمان 
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وظایف هر یک از اعضای گروه در صورت وقوع بحران و نحوه مقابله با آن بشرح 

 زیر است:

برآورد میزان تلفات و خسارات وارده  جهاد کشاورزی استان معاونت امور دام:

هماهنگی  -ی انهیقرنطانجام اقدامات بهداشتی و  -به ثروت دامی و طیور منطقه 

 موردعلوفه  نیتأمهماهنگی  -آب شرب و بهداشت واحدهای دامی و طیور  نیتأم

ی هادامهماهنگی دفن الشه  -حداقل در حد جیره نگهداری از سایر مناطق  ازین

ی مرغوب هادامی و انتقال آورجمعهماهنگی  -و سمپاشی مناطق آلوده  شدهتلف

هدایت تسهیالت بانکی در جهت  -به مناطق امن جهت حفظ ذخایر ژنتیکی 

هماهنگی  -سرمایه در گردش  نیتأمنوسازی اماکن دامی و خرید دام جایگزین و 

 نده از خسارت دیدگان.خرید محصوالت دامی و دام ز

دامداران منطقه  ازیموردنتهیه و توزیع داروهای دامی  کل دامپزشکی:اداره

 هادامواکسیناسیون سریع  - شدهتلفی هاالشهدفن بهداشتی  - دهیدخسارت

استقرار اکیپ درمانی برای  - دهیدخسارتی واگیر در منطقه هایماریب هیعل

  ی.انهیقرنطاستقرار اکیپ  -ی بیمار هادامدرمان 

 ازیموردنو توزیع علوفه و سایر مواد  نیتأم کل پشتیبانی امور دام:اداره

ی اعلوفهخرید دام و طیور و اقالم  -دامداران و مرغداران در زمان وقوع حادثه 

  .دهیدبیآسحمایت از دامداران و مرغداران  منظوربه

 شدهبیتخرو قابل احیاء یا  دهیدبیآس ساتیتأس: شناسایی خاک و آب مدیریت

ی هاطرحبسیج نیروهای فنی جهت بررسی و ارائه  -و برآورد میزان خسارت وارده 

بسیج نیروهای ماهر در جهت اجرا و ترمیم  -اعتبار  نیتأمپیگیری  -الزم 

ی و مساعدت در تخلیه مناطق مسکونی که در رساناطالع - دهیدبیآسی هاطرح

 نیتأم -ی مخزنی و سیل قرار دارند سدهاآسیب ناشی از شکستن  معرض

ی هاسفرهمساعدت در احیاء منابع آب از  -سنگین اجرایی مناسب  آالتنیماش

کمک در ایجاد  -و قنوات در مواقع بحران خشکسالی  هاچاهزیرزمینی مانند 

ر مواقع پوشش مناسب در انتقال و توزیع آب جهت باال بردن راندمان آبیاری د

آب  نیتأمجهت  زودبازدهآب  نیتأمی هاطرحاجرای  -بحران خشکسالی 

  کشاورزی در مواقع خشکسالی

برآورد میزان خسارت وارده به محصوالت زراعی و  :معاونت تولیدات گیاهی

آب  نیتأمدر الیروبی و اصالح انهار و قنوات و  وخاكآبهمکاری با واحد  - باغی

 - علوفه با هماهنگی و پشتیبانی دام و طیور نیتأمی برای زیربرنامه - کشاورزی

ی اجرایی زیربرنامه - برداشت و حمل محصوالت آالتنیماش نیتأمهماهنگی 

 دهیدبیآسعملیات کاشت، داشت و برداشت و فروش محصوالت زراعی در مناطق 

ی هاکشتی برای زیربرنامه - همکاری با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی -

تشکیل اکیپ  - کاشت بازو مساعدت در امر  ازیموردنی هانهاده نیتأم - یگزینجا

 . ی کم آبیاریهاروشی حاد خشکسالی و آموزش هازمانآبیاری در 

ی سازآگاهآموزش و ترویج و  :یهامشارکتمدیریت هماهنگی ترویج و 

آموزش  - ربطذیقبل و بعد از بحران جهت انجام موارد  بردارانبهرهکشاورزان و 

  .هابحراناعضاء شوراهای اسالمی روستاها در جهت آمادگی مقابله با 

 ساتیتأسبرآورد میزان خسارت وارده به  :صنایع و توسعه روستایی بخش ریز

 آالتنیماشی اندازراهمساعدت در تعمیر و  - صنایع روستایی آالتنیماشو 

 - جدید آالتنیماشصنایع روستایی و در صورت نیاز، مشارکت در جایگزینی 

سرمایه در حال گردش خسارت  نیتأمبانکی در جهت تهیه و توزیع تسهیالت

 دیدگان

 جهاد کشاورزی استان )رئیس و دبیر(

ی و امور اقتصادی زیربرنامهمعاون 

 سازمان جهاد کشاورزی

د معاون تولیدات گیاهی سازمان جها

 کشاورزی

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد 

 کشاورزی

سازمان جهاد  خاك و آبمدیر 

 کشاورزی

 ی استانهواشناس رکلیمد

 مدیرکل دامپزشکی استان

 طبیعی استانمدیرکل منابع

 مدیرکل امور عشایر استان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام 

 سازمان جهاد کشاورزی استان

سازمان جهاد  انیآبزمدیر شیالت و 

 کشاورزی استان

 مدیر سازمان تعاون روستایی استان

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 

 کشاورزی استان

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و 

 طبیعی استانمنابع

ی کشاورزی دانشگاه رییس دانشکده

 یزتبر

کل راه و معاونت راه روستایی اداره

 استان شهرسازی

شرکت آب  اریاالختتامنماینده 

 ی استان:امنطقه

شرکت آب و  اریاالختتامنماینده 

 فاضالب روستایی استان

کل حفاظت اداره اریاالختتامنماینده 

 استان ستیزطیمح

 ونقلحملکل اداره اریاالختتامنماینده 

 های استانو پایانه

فرماندهی سپاه  اریاالختتامنماینده 

 عاشورا )نیروی مقاومت بسیج(:

شرکت غله و  اریاالختتامنماینده 

 8بازرگانی منطقه 
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کشاورزی و انجام تمهیدات الزم  آالتنیماشبرآورد میزان خسارت وارده به  -

ی اطالعات و برآورد امکانات بالقوه آورجمع - اندازی مجددجهت بازسازی و راه

ی محل استقرار جهت دسترسی نیبشیپدر رابطه با مکانیزاسیون کشاورزی و 

جهت انجام عملیات مکانیزه کاشت،  ربطذیی هابخش ریزهماهنگی با  - سریع

 داشت و برداشت.

شناسایی  مدیریت شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان:

انتقال باقیمانده ماهیان به -و برآورد میزان خسارت وارده دهیدخسارت ساتیتأس

انجام  -استخرهای امن و با انجام تمهیدات الزم برای نگهداری در محل مزرعه 

ای تزریق به مزارع های اکسیژن برتهیه کپسول - ای و بهداشتیاقدامات قرنطینه

مساعدت در الیروبی و مرمت  - ازین موردبچه ماهی  نیتأمتهیه و  - پروش ماهی

ی برگشت آب و هوا هاپمپی اندازراههمکاری در نصب و  - مزارع پرورش ماهی

مشارکت در حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی با انتقال به  - دهی

 مناطق امن.

 تهیه و حمل ازمان جهاد کشاورزی استان:شرکت خدمات حمایتی س

  بخش کشاورزی به مناطق بحرانی با هماهنگی کارگروه. ازین موردی هانهاده

همکاری در امر برآورد خسارت مالی  مدیریت شعب بانک کشاورزی استان:

تسریع و  -ناشی از بحران در مناطق روستایی و عشایری با هماهنگی کارگروه 

 -تسهیل در فعالیت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در زمان وقوع بحران 

محصوالت کشاورزی  دهیدخسارتهماهنگی با صندوق کمک به تولیدکنندگان 

 و دامی و کارگروه.

استان در زمان وقوع  ازین موردآرد  نیتأم :8و بازرگانی منطقه  شرکت غله 

شناسایی سیلوها و انبارهای سالم در زمان بحران و اعالم آن به کارگروه  - بحران

هماهنگی با  - و ذخیره گندم و سایر محصوالت کشاورزی ونقلحمل منظوربه

 ونقلحمل منظوربهن ی گندم و آرد ایراالمللنیب ونقلحملی شرکت امنطقهمدیر 

 محصوالت کشاورزی در زمان وقوع بحران.

 - هاجنگلبرآورد خسارت وارده به مراتع و  طبیعی استان:کل منابعاداره

هدایت تسهیالت بانکی و اعتبارات استانی و ملی در جهت بازسازی مناطق 

احدهای کل و وبکارگیری تمام توان و امکانات اداره -جنگلی و مرتعی  دهیدبیآس

از  هایتوانائبکارگیری امکانات و  -ی سوزآتشمهار آتش در زمان  منظوربهتابعه 

ی تولید بذر هاستگاهیای حفاظتی، هاپاسگاهی اداری، انبارها، هاساختمانقبیل 

ی هادستگاهی، تانکرهای آب، پاشسم، ادوات (میسیب)و نهال، شبکه رادیویی 

سنگین و خودرو جهت کنترل بحران، بازسازی و کمک به خسارت دیدگان در 

در جهت کنترل بحران  دهیدآموزشبسیج پرسنل متخصص و  -زمان وقوع حادثه 

  و بازسازی خسارت وارده

انجام  - برآورد میزان تلفات و خسارت وارده کل امور عشایر استان:اداره

آب شرب و بهداشت دام و طیور توسط  نیأمتمشارکت در  - یانهیقرنطاقدامات 

 ازیموردنعلوفه  نیتأممشارکت در  - و حفر و تجهیز چاه و غیره یکشلولهتانکر و 

ی جهت توزیع زیربرنامه - خرید دام مازاد از دامداران - از سایر مناطق هادام

کمک به بازسازی اماکن دامی و انسانی  - دیدگانتسهیالت بانکی بین خسارت

  دهیدبیآسی عشایری هاراهکمک به مرمت و بازسازی - شدهبیتخر و دهیدبیآس

همکاری با مدیریت ترویج و مشارکت مردمی  سازمان تعاون روستایی استان:

و سایر  هانهادهتوزیع  - هابحراندر خصوص آموزش روستاییان برای مقابله با 

ی و خرید محصوالت ورآجمعهماهنگی  - مایحتاج روستاییان در مناطق بحرانی

 – مازاد کشاورزان و حمل و فروش آن جهت جلوگیری از ضایع شدن آنها

به  دهیدبیآسمحصوالت کشاورزی و دامی در زمان بحران از مناطق  ونقلحمل

 سایر مناطق
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بسیج نیروهای مردمی و  فرماندهی سپاه عاشورا )نیروی مقاومت بسیج(:

و برداشت محصوالت  اعزام آنها جهت کمک و معاضدت در امر کاشت و داشت

در  دهیدبیآسدام مناطق  بخش ریزی هابرنامهکشاورزی و مساعدت در اجرای 

 زمان وقوع بحران با همکاری و هماهنگی کارگروه

تهیه نقشه و مشخصات  کل راه و ترابری استان:معاونت راه روستایی اداره

به تفکیک شهرستان و اعالم آن به  ساتیتأسی روستایی و هاراهجانمایی شبکه 

با  دهیدبیآسدر مناطق  هاهیابنو  هاراهترمیم خسارت وارده به  - کارگروه

  هماهنگی کارگروه.

ی هاسازهو  ساتیتأسشناسایی  :ی استانامنطقهشرکت سهامی آب 

ی هاسازهو  ساتیتأسترمیم و بازسازی  - آبی و اعالم آن به کارگروه دهیدخسارت

 ساتیتأستهیه نقشه و مشخصات و جانمایی  - با هماهنگی کارگروه دهیدخسارت

 به تفکیک شهرستان و ارسال آن به کارگروه. هاسازهو 

مراکز  ازیموردنآب شرب  نیتأم شرکت آب و فاضالب روستایی استان: 

 – یی و عشایری در زمان وقوع بحران با هماهنگی کارگروهجمعیتی روستا

  دهیدخسارتی و دفع فاضالب مناطق روستایی آورجمعالزم در خصوص  اقدامات

 منظوربههماهنگی با سازمان متبوع  ی استان:هاانهیپاو  نقل و حملکل اداره

از داخل و یا خارج از استان با  ازیموردنامکانات و تجهیزات و وسایل نقلیه  نیتأم

به وسایل نقلیه بخش خصوصی از طریق  تیمأمورصدور برگ  - نظر کارگروه

با  دهیدبیآسی و اعزام آنها به مناطق اجاده ونقلحملی صنفی بخش هاتشکل

ی مواصالتی مناطق هاراههمکاری در جهت بازگشایی  - هماهنگی کارگروه

 ی کارگروهبا هماهنگ دهیدبیآسروستایی 
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دعوت به تشکیل جلسات کارگروه امداد و نجات استان  جمعیت هالل احمر:

انجام  -و یا جلسات اضطراری بالفاصله در زمان وقوع حادثه  دوماههبصورت 

 نیتأم -دیدگان حوادث و سوانح ی اولیه و امدادونجات به آسیبهاکمکخدمات 

امدادگران و  ازین مورداقالم  نیتأمحادثه  ازیموردن گراننجاتامدادگران و 

ی اولیه الزم، هاکمکانتقال مصدومین به مراکز درمانی پس از ارائه  - گراننجات

ایجاد اردوگاه اضطراری برای آسیب دیدگان  -ی پشتیبان هاسازمانبا همکاری 

و انجام خدمات  باشدیم سکونترقابلیغحوادث و سوانح که منزل مسکونی آنان 

ستاد ) گانهسهتشکیل ستادهای  -به آنها  (تغذیه –اسکان  –پوشاك )امدادی 

 -در زمان وقوع حادثه  (ستاد پشتیبانی –ستاد عملیاتی  –مدیریت و هماهنگی 

 – هاروشکمیته پژوهش و بهبود )در مواقع عادی  گانهسهی هاتهیکمتشکیل 

صدور احکام  - (ی اجراییزیربرنامهکمیته  –ی تخصصی اهآموزشکمیته 

ی آنها با توجه به شرح وظایف سازمانی در دهسازمانعضویت کلیه اعضا و 

و در  گانهسهی هاتهیکمبالفاصله پس از وقوع حادثه و در  گانهسهستادهای 

انجام  -ی اردبیل، ارومیه، زنجان هااستان کی درجهاستان معین  -شرایط عادی 

هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه متناسب با شرح وظایف ارگان 

ی نقدی و غیر نقدی هاکمکجذب و هدایت  - (قبل و بعد از حادثه)مربوطه 

تربیت  - دهیدبیآسو نیروی امدادگر به منطقه  آالتنیماشداخلی و خارجی 

بیان امداد و نجات در سطوح مختلف امدادگری و و مر گراننجاتامدادگران، 

ی مدیریت بحران برای مدیران حوادث و سوانح و هاآموزشانجام  -تخصصی 

صدور  -ی مرتبط و اردوهای آموزشی تخصصی هاکنگرهبرگزاری سمینارها و 

آموزش امداد و نجات  -برگ تردد در منطقه آسیب به امدادگران و افراد اعزامی 

ی هاکمکدریافت و توزیع  -بسیج و ادارات و نیروی مقاومت هامانسازنیروهای 

 مردمی.

جهت رساندن اقالم  ازین موردنقلیه وسائط نیتأم :کل راه و شهرسازیاداره

و  شدهیآورجمعامدادی، نیروهای عملیاتی، مواد غذایی، پوشاك، چادر و اقالم 

وسائط نقلیه سنگین جهت  نیتأم -ی مردمی به آسیب دیدگان هاکمک

ی محل ایجاد اردوگاه و یا تسهیل بستر عملیات امداد و نجات جهت سازآماده

و هواپیمایی جهت  آهنراههماهنگی  -ی امدادی و آمبوالنس خودروهاتردد 

ی مردمی هاکمکانتقال و جابجایی نیروهای امدادگر، اقالم امدادی و 

صدور مجوز تردد وسائط نقلیه  -ع وقت ، انتقال مصدومین در اسرشدهیآورجمع

انجام هرگونه وظیفه محوله از  -سنگین و بارهای ترافیکی و یا هماهنگی آن 

 (قبل و بعد از حادثه)سوی مدیریت حادثه متناسب با شرح وظایف ارگان مربوطه 

برای  ازین موردخودرو  نیتأم -بازگشایی مسیرها و راهها جهت امدادرسانی  -

 احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  - دهیدحادثهافراد 

 همکاری در مانورهای آمادگی.  -ی تخصصی هاآموزشجهت طی 

ارائه خدمات  بهداشتی، درمانی تبریز:پزشکی و خدماتدانشگاه علوم

دیدگان و کنترل منطقه ی اسکان آسیبهااردوگاهبهداشتی و درمانی در 

همکاری و  -هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه انجام  - دهیدبیآس

 -مشارکت در انتقال مصدومین و مجروحین از محل حادثه به مراکز درمانی 

 -ی مختلف هاگروههمکاری و مشارکت در تهیه متون آموزشی برای سنین و 

 های مردمی.هماهنگی با تشکل

 -رئیس (استان  احمرهاللجمعیت 

 دبیر(

 و شهرسازی استان کل راهاداره

پزشکی و خدمات دانشگاه علوم

شرکت آب  -بهداشتی، درمانی تبریز 

شرکت برق  -و فاضالب استان 

مرکز -ی آذربایجان امنطقه

 -ی شرق جانیآذربای مرکز مایصداوس

 انتظامی استانفرماندهی

 درفرماندهی ارشد نظامی آجا 

ی و اردبیل و شرق جانیآذربای منطقه

 -حمزه سیدالشهداء  21فرمانده لشگر 

اطالعات مدیرکل ارتباطات و فناوری

و ) تبریزشهرداری -یشرق جانیآذربا

فرماندهی سپاه  -شهرداری ذیربط(

-عاشورا )نیروی مقاومت بسیج( 

سازمان  -ی کل بهزیستی استان اداره

سازمان امور اقتصادی و -صمت استان 

 دارایی استان

ی اداره -کل هواشناسی استان اداره

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

ی کل کمیته امداد امام اداره -استان:

ی کل اداره-استان  (ره)خمینی 

ی اداره -استان ستیزطیمححفاظت 

ی کل اداره -کل راه و شهرسازی استان

فرماندهی هوانیروز  -گمرك استان 

 استان
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ی هااردوگاهرساندن آب آشامیدنی سالم به  شرکت آب و فاضالب استان:

 -و دفع بهداشتی فاضالب آن  احمرهاللتوسط جمعیت  جادشدهیااحتمالی 

و ستادهای  دهیدحادثهآب تانکرهای آب آشامیدنی مستقر در محالت  نیتأم

جهت  احمرهالله جمعیت نفر نیروی عملیاتی ب 5معرفی حداقل  -ی امدادرسان

همکاری در مانورهای آمادگی  -ی تخصصی امدادگری و نجات هاآموزشطی 

 برای حوادث و سوانح. 

برق و روشنایی اردوگاه اضطراری  نیتأم :ی آذربایجانامنطقهشرکت برق 

انجام هرگونه  - دهیدبیآسدر منطقه  احمرهاللتوسط جمعیت  شده جادیا

خطرات  از دهیدبیآسی منطقه سازمنیا -وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه 

نفر نیروی  5معرفی حداقل  -برق و روشنایی ستادهای امدادرسانی  نیتأم -برق 

ی تخصصی امدادگری و هاآموزشجهت طی  احمرهاللعملیاتی به جمعیت 

 وادث و سوانح. همکاری در مانورهای آمادگی برای ح -نجات 

انعکاس اخبار حادثه و اطالع به عموم  ی:شرق جانیآذربای مرکز مایس و صدا

ی هاهیتوصارائه  -ی به عموم رساناطالعمصاحبه خبری با مدیریت حادثه و  -

ی مختلف در هایآگهی احتمالی بعدی و پخش هابیآسالزم به منظور کاهش 

جهت  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  -هنگام حادثه 

مشارکت و یا تهیه  -همکاری در مانورهای آمادگی  -ی تخصصی هاآموزشطی 

ی رادیویی و تلویزیونی با موضوعات امدادی، برگزاری مسابقات تلویزیونی هابرنامه

ی آموزشی و پخش از طریق رادیو هابرنامه هیته دربا موضوعات مرتبط و همکاری 

 و تلویزیون.

امنیت و آرامش ستاد امدادرسانی مستقر در  نیتأم :انتظامی استانفرماندهی

امنیت و آرامش در اردوگاه  نیتأم -محل حادثه جهت انجام خدمات امدادی 

 -حادثه دیدگان  ازیموردنهمکاری امنیتی در توزیع مواد و اقالم  -اضطراری 

ی هاآموزشجهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5عرفی حداقل م

همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و سوانح  -تخصصی امدادگری و نجات 

 آموزش پرسنل و کادر وظیفه.  -

ی و اردبیل و شرق جانیآذربا فرماندهی ارشد نظامی آجا در منطقه

جهت  ازین موردنیروی انسانی  نیتأم سیدالشهداء:حمزه  21فرمانده لشگر 

تجهیزات و اقالم امدادی  نیتأم -عملیات امداد و نجات و تدارکات و پشتیبانی 

وسایل نقلیه سنگین جهت انتقال اقالم امدادی  نیتأم -در حد متعارف و امکان 

نل و نجات به پرس امداد وی اولیه هاکمکآموزش  - دهیدبیآسو ... به منطقه 

باری به تعداد بال و هواپیمایچرخ نیتأم - احمرهاللارتش با کمک جمعیت 

امدادی و حد امکان جهت انتقال مصدومین و یا حمل اقالم و تجهیزات ازین مورد

دیدگان از طریق برای آسیب ساختهشیپی هاکانکس نیتأم -مردمی یهاکمک

معرفی حداقل  -مدیریت حادثه انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی  -وزارت دفاع 

 -ی تخصصی هاآموزشجهت طی  احمرهاللعملیاتی به جمعیت نفر نیروی 5

 . نظامیانآموزش  -همکاری در مانورهای آمادگی 

ی راه دور هاتلفنی اندازراهنصب و اطالعات: کل ارتباطات و فناوریاداره

صدور مجوز جهت نصب  -سیار و به هر طریق ممکن جهت  صورتبهاضطراری 

انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت  -دکل و ایپیترهای امداد و نجات 

معرفی  - (قبل و بعد از حادثه)حادثه متناسب با شرح وظایف ارگان مربوطه 

ی هاآموزشجهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5حداقل 

همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و سوانح  -دادگری و نجات تخصصی ام

 .  نجات وشرکت در جلسات عادی و اضطراری کارگروه امداد  -
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همکاری در تعیین محل و ایجاد اردوگاه  (:ربطو شهرداری ذی) تبریزشهرداری

در معابر  مخصوصاًایجاد بستری مناسب جهت عملیات امداد و نجات  -اسکان اضطراری 

 باز نمودن معابر عمومی -عمومی 

تسهیل در شرایط الزم برای بیمه  :سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

مکاری محوله از سوی مدیریت انجام هرگونه ه -، اماکن عمومی و اداری هاساختمان

جهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  -حادثه 

 ی تخصصی.هاآموزش

 رمترقبهیغبه ستاد حوادث  آسالیسی هایبارندگاعالم وقوع  :هواشناسی استان

 هایفعالیتساعته در زمان  48ساعته و  24ی نیبشیپ - احمرهاللاستان و جمعیت 

ی وقوع وارونگی هوا در راستای افزایش آلودگی و نیبشیپ -امداد و نجات در حوادث 

 نهیزم درهمکاری  -ی خشکسالی نیبشیپ - احمرهاللاعالم آن به جمعیت 

موجود در هواشناسی تا برقراری سیستم مخابراتی  میسیبی هادستگاهی با رساناطالع

ی هاسهیکی آورجمعتوزیع و  -ی اضطراری  هاهاردوگادفع زباله  -محل در حادثه زلزله 

انجام  -وسائط نقلیه سبک و سنگین عملیات امداد و نجات در حد امکان  نیتأم -زباله  

ی اسکان موقت و همکاری هامکاناعالم  -هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه 

دیدگان در داخل آسیب بازی برایایجاد پارك -در ایجاد اردوگاه  احمرهاللبا جمعیت 

محل  نیتأمتالش در  -بندی شهر روی نقشه منطقه – دهیدبیآساردوگاه و منطقه 

نفر  5معرفی حداقل  -مناسب در هر یک از مناطق شهر جهت ایجاد انبارهای امدادی 

همکاری در  -ی تخصصی هاآموزشجهت  احمرهاللنیروی عملیاتی به جمعیت 

 های مردمی. هماهنگی با تشکل -مانورهای آمادگی 

و اعزام نیروهای امدادگر  نیتأم (:سپاه عاشورا )نیروی مقاومت بسیج

انتظامی برای همکاری با نیروی - احمرهاللجهت همکاری با جمعیت  دهیدآموزش

ی آورجمعدر جهت  حمراهاللهمکاری با جمعیت  -برقراری آرامش و امنیت در منطقه 

 ی بسیج  هاگاهیپاتوسط  دهیدبیآسی مردمی جهت ارسال به مناطق هاکمک

 احمرهاللدیدگان با هماهنگی ی مردمی و آذوقه به آسیبهاکمکهمکاری در توزیع 

ی هاآموزشجهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  -

 -آموزش بسیجیان  -آمادگی برای حوادث و سوانح  همکاری در مانورهای -تخصصی 

 ربط.  های مردمی ذیهماهنگی با تشکل

وارد عمل شدن  - رمترقبهیغآموزش نیروها برای مقابله با حوادث  بهزیستی استان:

ی مردمی هاکمکی آورجمعاقدام به  -ی با تجهیزات الزم پس از حادثه بخشتوانتیم 

ورود  نامهیمعرفتنظیم لیست نیروهایی که وارد مناطق عملیاتی خواهند شد و صدور  -

 -ساماندهی زنان سرپرست خانوار  - کسیبساماندهی و اسکان سالمندان  -به منطقه 

فعال نمودن ستاد  - سرپرستیبی اضطراری برای کودکان روزشبانهتشکیل مرکز 

ی برای معلولین سازمناسبارائه برنامه  -بهزیستی استان  رمترقبهیغپشتیبانی حوادث 

ی اجتماعی با هماهنگی هابیآستشکیل ستاد مبارزه با  - هااردوگاهدر ساختن 

روان به سالمت نیتأمی و امشاورهخدمات  -استانداری محترم و نهادهای مرتبط 

 سیتأس -ندگان اجتماعی و مددکاری بازماتشکیل ستاد خدمات -بازماندگان زلزله 

ارائه خدمات درمانی و بازتوانی  -برای کودکان فاقد سرپرست  مهدکودكشیرخوارگاه و 

نفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  -ایجاد مرکز تفریح و بازی کودکان  -

آموزش  -همکاری در مانورهای آمادگی  -ی تخصصی هاآموزشاحمر جهت طی هالل

 های مردمی.گی با تشکلهماهن -ی خاص هاگروه

 ازین مورداقالم امدادی و موارد  نیتأمهمکاری در  سازمان صنعت استان: 

همکاری در معرفی افراد خیر و توانمند به  -قبل از وقوع حادثه   احمرهاللامدادگران 

 هاهیاتحادی اصناف از طریق مجامع امورصنفی و هاکمکدریافت  - احمرهاللجمعیت 

کمک  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه  - احمراللهبا هماهنگی 

 به 
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 ازین مورداقالم امدادی و مواد  نیتأمهمکاری در  -ی اقالم اهدایی بندبسته

معرفی حداقل  - شدهیآورجمعکمک در انبار نمودن اقالم ارسالی و یا  -دیدگان آسیب

همکاری  -ی تخصصی هاآموزشجهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5

 در مانورهای آمادگی.

اعالم وضعیت آلودگی هوا و آب و ارائه  :استان ستیزیط مححفاظت 

تهیه  -ی الزم برای ایمنی و سالمتی بیشتر هاآموزشارائه  -هشدارهای ایمنی 

ی کارخانجات هانقشهتهیه کروکی و  -ی آموزشی مربوطه هاکتابچهبروشورها و 

معرفی حداقل  -و خطرناك و ارائه راهکارهای مناسب  ستیزطیمح کنندهآلوده

 -ی تخصصی هاآموزشجهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5

 ربط.های مردمی ذیهماهنگی با تشکل -همکاری در مانورهای آمادگی 

بندی آن جهت تهیه نقشه شهرهای استان و منطقه زی استان:راه و شهرسا

در اختیار کارگروه امداد  دادن قرارسهولت در امر امدادرسانی، آواربرداری و ... و 

پیشنهاد  -وسائط نقلیه سبک و سنگین  نیتأمهمکاری در  -و نجات استان 

کان و پیشنهاد م نیتأم -مکان مناسب اسکان اضطراری برای احداث چادر 

تشخیص  -جهت اسکان و استقرار ستادهای امداد رسانی  هایبندمناسب منطقه

معرفی  -بعد از حادثه  سکونترقابلیغی قابل سکونت و هاساختمانو اعالم 

ی هاآموزشجهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5حداقل 

 همکاری در مانورهای آمادگی.  -تخصصی 

ی خارجی با همکاری هاکمکهمکاری در ترخیص  :نکل گمرک استااداره

و اقالم  هاونیکامصدور پروانه تردد برای  -نمایندگی وزارت امور خارجه 

انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت  -ی خارجی با نظر مدیریت هاکمک

ی هاکمککمک به انبار کردن امکانات و  - احمرهاللهمکاری در مانور آمادگی  -

نفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  -مردمی در انبارهای گمرك 

همکاری در مانورهای آمادگی.  -ی تخصصی  هاآموزشجهت طی  احمرهالل

جهت  (شنوك)و هواپیماهای باری  بالچرخ نیتأم فرماندهی هوانیروز استان:

ملیاتی و مردمی، نیروهای عیهاکمکامدادی و انتقال مصدومین، تجهیزات

انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی  -تخصصی جهت انجام عملیات امداد و نجات 

جهت طی  احمرهاللنفر نیروی عملیاتی به جمعیت  5معرفی حداقل  -مدیریت 

همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و  -ی تخصصی امدادگری هاآموزش

 سوانح.

 موردهمکاری در درج مطالب امدادی و  کل فرهنگ و ارشاداسالمی:اداره 

سیال و همکاری  صورت به گرفتهانجامی هایازسنجین براساسعموم مردم  ازین

ی مختلف هاگونهمختلف جامعه به  سطوح دردر ترویج فرهنگ کمک به همنوعان 

هماهنگی با  -ی با موضوعات مناسب و مرتبط هاجشنوارهاز طریق برگزاری 

ها در انجام شرح مندی از خدمات آنبهره منظوربهربط های مردمی ذیتشکل

 وظایف کارگروه. 

 پرورش و آموزشو  2ی دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی منطقه

امداد و مباحث نجات و همچنین تهیه  نهیزم درتعیین واحدهای درسی  :استان

 برای گروه هدف با موضوعات امدادی برنامهق فوطرح امور 

ی احرفههمکاری و اجرای آموزش در مراکز فنی و  امور اجتماعی استان:کار و  

 ی صنعتی و کارخانجات. هاکارگاهو 

جامعه در شهر و  سوادیبو  سوادکمآموزش افراد  :ی استانسوادآموزنهضت 

 های مردمی.هماهنگی با تشکل -ها برحسب مورد فرمانداری شهرستان -روستا 

 



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 84

 

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

16 

ی 
ص

ص
تخ

وه 
گر

کار
ش

آت
شان

ن
ان

وفی
مت

ن 
دفی

و ت
ل 

قا
انت

ك، 
رنا

خط
د 

موا
ی، 

 

در رابطه با اطفاء  هایشهردار، امکانات و استعداد هر یک از هایتوانائبررسی 

ها هماهنگی با سایر کارگروه -حریق و تهیه بانک اطالعات شهرهای استان 

 هایشهرداری نیمابیفایجاد هماهنگی  -جلوگیری از تداخل وظایف  منظوربه

از آموزش  ی آموزشی اعمهادستورالعملتهیه برنامه و  -( هاینشانآتششهرها )

تشکیل  -ها جهت اجرا ارائه به شهرداری منظوربهکارکنان موظف و عموم مردم 

 -داوطلب  نشانانآتشهای مردمی در عملیات اطفاء حریق با اجرای طرح پایگاه

شهرها  ا در سطح و حریمو خطرز پرخطرهای شناسایی و مشخص نمودن محل

مشخص نمودن  -های پیشگیری از بروز حریق ی نقشه شهرها( و ارائه طرحدررو)

ها، قنوات، استخرها، سدها و یا شیرهای برداشت از شبکه ، چاهانبارهاآبمحل 

تهیه نقشه هر شهر توسط شهرداری و سازمان مسکن و  -ی نقشه شهرها دررو

، خطرزای پرتجمعمشخصات مناطق حساس، درج  –: الف منظوربهشهرسازی 

ی ایمن، بهداشتی، درمانی، امدادی و هاساختمانمشخص نمودن  -شهر؛ ب

ی مسئول و معین هاسازمانخدمات شهری برای ارائه و تحویل آنها به ادارات و 

های انتظامی و امدادی و شهرستان، استان و بین استان و همچنین ارائه به واحد

 -برداری مسئولین قرار گیرد. اضطراری در دسترس و مورد بهره... تا در موقع 

شناسایی و مشخص نمودن آدرس مراکز تهیه و توزیع وسایل اطفاء حریق برای 

تعیین استان معین و  -برداری از امکانات آنها بهره منظوربهایجاد هماهنگی 

جهت  هرگونه اقدام -برای استان آذربایجان شرقی.  رسانکمکی هااستان

آمادگی و تعیین محل تدفین، انتقال سریع اجساد، تغسیل شرعی اجساد، تکفین 

اجساد، برگزاری نماز میت، فیلمبردای برای شناسائی اجساد، تدفین اجساد، نصب 

 سنگ شناسائی و...

 –دفتر امور شهری و شوراها )رئیس 

آب و فاضالب  -گاز استان  -دبیر(  

 -ای آذربایجان برق منطقه -استان 

های نفتی شرکت پخش فراورده

 -ی استان ی تابعههایشهردار

سازمان  رعاملیمدتبریز )شهرداری

ی و خدمات ایمنی نشانآتش

فرماندهی سپاه  -تبریز( شهرداری

عاشورا )نماینده نیروی مقاومت بسیج( 

کل اداره – و شهرسازی کل راهاداره –

انتظامی فرماندهی -ارشاد اسالمی  

 -فرماندهی سپاه عاشورا  - استان

فرماندهی ارشد نظامی آجا در 

ی و اردبیل و شرق جانیآذربای منطقه

 -حمزه سیدالشهداء  21فرمانده لشگر 

دانشگاه  -استان  احمرهالل

بهداشتی، پزشکی و خدماتعلوم

ی مرکز مایصداوس –درمانی تبریز 

سازمان تبلیغات اسالمی  -استان 

سازمان  -استان  احوالثبت -استان 

 -ی استان هایشهردارهمیاری 

شرکت آب و  -پزشکی قانونی استان 

 فاضالب روستایی استان
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های کاری تخصصی برای تعیین و برآورد دقیق خسارت برحسب تشکیل کمیته

ملزم  - پیشگیری از حوادث منظوربهتر ی هرچه بیشرساناطالع -نوع فعالیت 

های دولتی و بخش خصوصی برای بیمه نمودن تأسیسات، ابنیه و نمودن دستگاه

ی دولتی برای بیمه هایالزام دستگاه - ها و نظارت از طریق ذیحسابانساختمان

 - ی شخص ثالث و نظارت از طریق ذیحسابانی خودروها عالوه بر بیمهبدنه

بررسی مشکل ارزش دفتری تأسیسات که در بحث تعیین حق بیمه و خسارت، 

های بیمه استعالم معرفی کارشناس از شرکت - شودای جدی محسوب میمسئله

ازمان امور اقتصادی و دارایی استان ی ماهانه با معاون اقتصادی سو تشکیل جلسه

 .بررسی مسائل و مشکالت مبتالبه منظوربه

 

  جهادکشاورزی استان )رئیس و دبیر(

نشانی آتش - بانک کشاورزی استان -

دفتر  - تبریزو خدمات ایمنی شهرداری

 اتاق بازرگانی - امور شهری و شوراها

کانون  - مجمع امورصنفی استان -

آب و  -ادگستری کارشناسان رسمی د

ای آب منطقه - فاضالب شهری استان

برق  - صنایع و معادن استان - استان

ارتباطات و  - ی آذربایجانامنطقه

 وراه  - استاناطالعات فناوری

 راه - شهردار تبریز - ی استانشهرساز

دانشگاه  - و شهرسازی استان

پزشکی و خدمات بهداشتی، علوم

ی بیمهصندوق  - درمانی تبریز

سازمان  - محصوالت کشاورزی استان

تأمین اجتماعی  - صنعت استان

 امور اقتصادی و دارایی استان - استان
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تشکیل و  حادثه: وقوعقبل از  کارگروهی( سازماندرون) فیوظاشرح 

ارسال اطالعات  -ی های گذشته استان بازساز موردتکمیل بانک اطالعاتی در 

پیگیری تشکیل جلسات کارگروه و  -به ستاد حوادث استان  شدهیآورجمع

پیگیری اجرای  -ارسال مصوبات کارگروه به ستاد حوادث  - جلساتصورتتنظیم 

استان در برگزاری  رمترقبهیغهمکاری با ستاد حوادث  -مصوبات کارگروه 

دریافت و بکار گیری برنامه جامع بازسازی از  -تان مانورهای مدیریت بحران اس

برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و پرسنل رسمی و داوطلب  -ستاد مرکزی 

  بازسازی استان.

 تشکیلحادثه:  وقوعبعد از  کارگروهی( سازماندرون) فیوظاشرح 

محل  اعزام هیات به -کسب اطالعات الزم و انتقال به اعضاء کارگروه  -کارگروه 

ی مسکونی و تجاری واحدهای آواربردار منظوربهی آواربرداراعزام اکیپ  -حادثه 

ی وارده در بخش هابیآساعزام اکیپ کارشناسی جهت تهیه آمار و اطالعات  -

ی وارده هاخسارتانعکاس آمار  -تشکیل پرونده برای آسیب دیدگان  -مسکن 

 دیدگان به مراجع اعتباریبمعرفی آسی -به بخش مسکن به ستاد حوادث استان 

تا اتمام مراحل  ساز و ساختنظارت بر رعایت اصول ایمنی و استانداردهای  -

 مصالح ساختمانی بصورت عمده نیتأم -اصلی ساخت 
 ی(:سازمانبرونمسکن استان ) نیتأمشرح وظایف اعضاء کارگروه تخصصی 

 -ایجاد هماهنگی الزم بین اعضاء  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان )رئیس(:

و  کارگروهی اطالعات مربوط به عملکرد آورجمع - هاکارگروههمکاری با سایر 

هماهنگی الزم  -فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم و دولت  -اعالم به مردم 

و استقرار ستاد بازسازی در مناطق  تجهیز - ازین مورد آالتنیماش نیتأمجهت 

 - دهیدبیآسآموزش و تربیت نیروهای خبره برای بازسازی مناطق  -ه دیدبیآس

برای  ازین موردو اعالم برآورد میزان اعتبار  دهیدخسارتکارشناسی واحدهای 

هماهنگی با سایر ادارات برای حل  - دهیدبیآسبازسازی و مرمت واحدهای 

ن به بانک ی عامل و معرفی متقاضیاهابانکهماهنگی با  -مشکالت بازسازی 

ی در دست اجرا وکنترل کیفیت واحدهابازدید از  -تسهیالت  افتیدرجهت 

 واحدهای اجرایی. 

تعیین  -ی مربوط به مناطق هانقشههمکاری در تهیه و تحویل  تبریز:شهرداری

ایجاد امکانات و تسهیالت الزم در هنگام بروز  - هانخالهمحل مناسب برای تخلیه 

زمان  نیترعیسران برای دریافت پروانه ساختمانی در بحران برای آسیب دیدگ

اعالم  -ی  هاابانیخی هاضیتعراعالم  -ی شهری هازبالهدفع  -ممکن 

 و ... اعالم بر و کف –ی اماکن عمومی و خصوصی هایکاربر

وسائط نقلیه هنگام بروز  نیتأم  ی استان:هایشهردارسازمان همیاری  

 حادثه برابر اعالم نیاز کارگروه. 

 نیأمتی: شرق جانیآذربا ی نفتی منطقههافرآوردهشرکت ملی پخش 

 سوخت وسائط نقلیه

همکاری  - دهیدبیآسهمکاری در ایجاد نظم و امنیت در منطقه  نیروی انتظامی: 

امنیت و آرامش ستادهای  نیتأم -ی آواربرداری هاپیاکی بازسازی و ستادهابا 

 ی اسکان موقت.هااردوگاهعملیاتی و 

ی اسکان چادرهای نصب هامحل نییتع وشناسایی  و شهرسازی استان: راه 

ی و ... رسانخدماتی هادستگاهو  هامارستانیبدیدگان، اضطراری و موقت آسیب

ی شهرسازی هاطرحتهیه و تکمیل  -ی سکونت مردم هامحلبا اولویت نزدیکی به 

همکاری در  -تهیه نقشه شهرهای استان  -برای بازسازی بعد از وقوع حوادث 

ی غیر هاساختمانو  ریپذبیآستشخیص و اعالم مناطق  -وسایل نقلیه  نیتأم

 ...و  هامارستانیبمقاوم دولتی، عمومی، 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

 )رئیس(

 تبریز شهرداری

 ی استان هایارشهردسازمان همیاری 

ی نفتی هافرآوردهشرکت ملی پخش 

 ی شرق جانیآذربا منطقه

 و شهرسازی استان  راه

 ی استان زیربرنامه سازمان مدیریت

 جهاد کشاورزی استان

 شرکت آب و فاضالب شهری استان 

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

 شرکت گاز استان  

 دادگستری کل استان  

 ی آذربایجان امنطقه شرکت برق 

 عاشورا فرماندهی سپاه

 ی استان مهندسنظامسازمان  

 و امالك استان اسنادثبتسازمان 
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ی جدید مقاوم و بهسازی بافتهای فرسوده هاسازهی برای جایگزینی و احداث زیربرنامه 

نظارت  -ی نوین و ساخت صنعتی هایآورفنارائه خدمات و تسهیالت برای  -شهری 

 . وسازهاساختعالیه بر کلیه 

پیگیری و  -ی مربوطه هابخشنامه: پیگیری مصوبات و یزیربرنامه سازمان مدیریت

 دهیدبیآسکنترل و نظارت بر روند بازسازی و اعتبارات در مناطق  -اعتبارات  تخصیص

 هاپلی، رسانسوختی هاگاهیجای شهری و روستایی، هاسکونتگاه نقشهتهیه و تحویل  -

 . هاراهها، خطوط و ابنیه

 آالتنیماش نیتأمهماهنگی برای  -هدایت تسهیالت بانکی  جهاد کشاورزی استان:

الیروبی و  -برآورد میزان خسارت به واحدهای دامی  -و برداشت و حمل محصوالت 

 و قنوات. هاکانالبهسازی 

ی هاچاهتانکرهای آبرسان، موتورها و  نیتأمتعیین و  شرکت آب و فاضالب شهری: 

آب  نیتأم -ی و دفع فاضالب مناطق شهری آورجمع -ی استان شهرهای نقشه روآب 

 .موقع بهی آب و پاالیش کشلولهبررسی وضعیت  -دیدگان و آسیب هااردوگاه ازین مورد

ی هاچاهتعیین و تامین تانکرهای آبرسان موتورها و   :شرکت آب و فاضالب روستایی 

بررسی  -دیدگان روستایی آسیب ازین موردی نقشه روستاهای استان و تامین آب روآب 

مراکز جمعیتی  ازین موردآب شرب  نیتأم -ی آب و پاالیش بموقع کشلولهوضعیت 

فاضالب  دفع و وریآهای جمعاجرای طرح -روستایی و عشایری در زمان بعد از بحران 

 ازین موردآب  نیتأم -بندی روستاهای با خطرپذیری باال مناطق روستایی با اولویت

 و آسیب دیدگان.  هااردوگاه

ی هانقشهارائه  -ی ریخطرپذ لحاظ ازی گاز استان کشلوله تیوضعبررسی  گاز استان:

ت حریم در مواقع جهت رعای کارگروهی استان به هاسکونتگاهی گاز در هالولهعبور 

 ی.آواربردار

ی اضطراری برای آسیب دیدگان حوادث و سوانح هااردوگاهایجاد   استان: احمرهالل 

برگزاری  -و انجام خدمات امدادی  باشدیم سکونترقابلیغکه منزل مسکونی آنها 

افراد در  ازین مورداقالم  نیتأم - دهیدبیآساسکان موقت تا زمان بازسازی واحدهای 

 دردبهآموزش نیرو جهت کشف و استخراج اموال و اثاثیه  -ی اضطراری هااردوگاهمحل 

 ی.آواربردارمنزل در حین  بخور

ی واحدهای آواربردارهمکاری و صدور مجوز الزم در رابطه با  :دادگستری استان 

رکت ش. ملکصاحبی الزم و تعیین هایگواهصدور  -که سرپرست ندارند  شدهبیتخر

توسط  جادشدهیابرق و روشنایی اردوگاه اضطراری  نیتأم ی آذربایجان:امنطقهبرق 

خطرات برق به  ازنظر دهیدبیآسی منطقه سازمنیا - دهیدبیآسدر منطقه  احمرهالل

 نیتأم -ی اصلی و فرعی ستادهابرق و روشنایی  نیتأم -منظور انجام بازسازی سریع 

 .دهیدحادثهبرق و روشنایی معابر اصلی و فرعی مناطق 

 همکاری با نیروی انتظامی برای برقراری نظم در منطقه فرماندهی سپاه عاشورا:

جهت کشف اسباب و اثاثیه منزل و استخراج و  احمرهاللهمکاری با  - دهیدبیآس

وسائل  نیتأمکمک به  -نیروی انسانی در مواقع نیاز  نیتأم -دیدگان تحویل به آسیب

همکاری با ستادهای بازسازی  -نقلیه از قبیل لودر و کمپرسی و بیل مکانیکی و جرثقیل 

 جهت کارشناسی واحدها و برآورد میزان خسارت.

با  هاسازهی برداربهرهبررسی و ارزیابی ایمنی و قابلیت  ی:مهندسنظامسازمان 

 دهیدبیآسی هاسازهارائه راهکارهای فنی مرمت -م بعد از وقوع حوادث ی کدگیدبیآس

 دهیدبیآسی هاسازهی مرمتهاحلراهو  کارهاراهارائه  - وسازهاساختو پشتیبانی فنی 

ی هانقشهکنترل دقیق  -و کنترل اجرای ساختمان  وسازهاساختپشتیبانی فنی  -

 توسط دفاتر فنی.  شدههیتهاجرایی 

بررسی اسناد  -همکاری الزم جهت تعیین حدود امالك  :و امالک اسنادثبتان سازم

ارائه گواهی و اسنادالمثنی برای امالکی که در موقع  -برای احراز مالکیت  شده ارائه

 بروز بحران امکان دسترسی به سند وجود ندارد.
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 شرح وظایف عمومی( 4ماده )

انجام  -2-4اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان.  -4-1

وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی پس از 

تأیید شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و ابالغ توسط رییس یا جانشین 

ایف دقیق و بررسی و تصویب وظ -3-4شورای هماهنگی مدیریت بحران استان. 

های ربط در مدیریت بحران و نیز سازمانهای ذینقش اعضای کارگروه و بخش

های اجرایی ها و سیاستمشیی خطتهیه -4-4همکار و نظارت بر اجرای آن. 

ریزی جهت ایجاد و امکان مربوط به مراحل مختلف مدیریت بحران و برنامه

زمان عملیات آمادگی و مقابله با ی نیروهای انسانی داوطلب در استفاده از کلیه

ی، هدایت و بررسی امور مطالعاتی، ریگیپی پیشنهاد، ارائه -5-4حوادث. 

ی مدیریت بحران. در مراحل چهارگانه ازیموردنتحقیقاتی و پژوهشی کاربردی 

ی کارگروه تخصصی در مرکز سالهپنجهای سالیانه و عملیات تدوین برنامه -4-6

( 4( ماده )2ربط به استناد بند )ی آن به مراجع ذیو ارائه هااستان و شهرستان

ی اجرایی آن جهت تصویب و تخصیص اعتبارات الزم. نامه( آیین23قانون و ماده )

انجام مطالعات الزم جهت شناخت خصوصیات جوامع در نقاط مختلف  -4-7

های کارگروههای الزم مربوطه به سایر استان در شرایط بحران و ابالغ دستورالعمل

ی ارزیابی عملکرد مدیران عضو کارگروه در مرحله -8-4ربط. تخصصی ذی

-4ی اجرایی قانون. نامه( آیین9( و )7بازتوانی مدیریت بحران به استناد مواد )

در  های زیرمجموعهپشتیبانی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی بر اقدامات سازمان -9

ی گزارش به ها و ارائهاستان و شهرستان نهاد در مرکزهای مردمخصوص تشکل

ایجاد سایت اینترنتی و روزآمد  -10-4شورای هماهنگی مدیریت بحران استان. 

 ی کارگروه.ها و پورتال ویژهی تأسیس مرکز دادهریگیپساختن آن و 

جلوگیری از تداخل  منظوربهریزی و ایجاد هماهنگی الزم برنامه -4-11

رهای موازی در مراحل مختلف مدیریت بحران بخش ها و انجام کامسئولیت

به شورای هماهنگی  شدهانجامی اقدامات ی گزارش ماهانهارائه -12-4ربط. ذی

 مدیریت بحران استان.

 ( شرح وظایف تخصصی5ماده )

ی فراخوانی و شناسایی کلیه -1-5گیری و آمادگی: ی پیشالف مرحله

 -2-5نمایند. ی مدیریت بحران فعالیت مینهادی که در راستاهای مردمسازمان

ی نیروهای داوطلب مردمی جهت کمک به امر مقابله با بحران و فراخوانی کلیه

مداوم و روزآمد کردن  طوربههای مختلف ها و رشتهساماندهی آنان در رسته

و ایجاد  نهادمردمهای ی تشکلریزی در راستای توسعهبرنامه -3-5اطالعات آنان. 

اطالع رسانی به  -4-5ی مدیریت بحران. های مرتبط با حوزهی تشکلشبکه

 -5-5ها در شرایط بحرانی. نهاد در خصوص وظایف و نقش آنهای مردمتشکل

های ایجاد سازوکارهای الزم برای هماهنگی بین اعضای کارگروه و سایر سازمان

های تعیین رابطین تشکل -6-5. نهادهای مردمساماندهی تشکل منظوربهربط ذی

ی شده در شرایط دهسازمانی ایجاد شبکه باهدفنهاد در سطح استان مردم

ریزی در راستای برگزاری مانورهای دورمیزی و میدانی با برنامه -7-5بحرانی. 

ریزی برنامه -8-5نهاد و سایر داوطلبین. های مردممشارکت و همکاری تشکل

ی ها با نحوهآشنایی آن منظوربهنهاد مرتبط مردم هایآموزشی برای تشکل

های ها و توانمندیشناسایی ظرفیت -9-5ها در شرایط بحران. فعالیت و نقش آن

 وری در شرایط بحران.نهاد برای بهرههای مردمی تشکلموجود در حوزه

های تخصصی استانی و ایجاد هماهنگی و هدایت سایر کارگروه -5-10

 شهرستانی.

 

امور اجتماعی و فرهنگی  رکلیمد

 استانداری )رئیس و دبیر( 

 مدیریت بحران استان  

   ورزش و جوانان استان

پزشکی و خدمات دانشگاه علوم

 بهداشتی و درمانی تبریز  

 استان احمرهاللجمعیت 

 سپاه عاشورا  

 ره( استان) خمینیکمیته امداد امام 

 بهزیستی استان 

 شهردار مرکز استان 

 فرماندار شهرستان مرکز استان 

ی تخصصی هاکارگروهنماینده سایر 

 مدیریت بحران در صورت نیاز

فعال در  نهادمردم سازماننماینده 

موضوع بهداشت و درمان، حمایت از 

دیدگان اجتماعی، امور خیریه و آسیب

نیکوکاری، امداد و نجات و 

 یطیمحستیز
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های ظرفیت برهیتکایجاد بانک اطالعات جامع مربوط به هر منطقه با   -5-11

 -12-5نهاد در سطوح مختلف. های مردمی تشکلبرداری در حوزهبهره قابل

های های عضو کارگروه و کارگروهگیری و نظارت مداوم بر عملکرد دستگاهگزارش

ها تعیین نموده هایی که کارگروه برای آناستانی در حدود وظایف و مأموریت

 است.

و اقداماتی که در سایر کشورهای دنیا در  ی تجربیاتبررسی و مطالعه -5-13

شود و بکارگیری موارد مورد لزوم. نهاد انجام میهای مردمجهت بکارگیری تشکل

در شرایط مقابله با بحران و  نهادمردمی هاسازمانایجاد فرماندهی واحد  -5-14

ی کارگروه در سطح ستاد و صف، صدور احکام اعضاء، هاتیمأمورتعیین حدود 

-5ی محوله و نحوه اقدام. هاتیمأمورزش هر یک از اعضای ستاد در خصوص آمو

 ازیموردنبه ابزار و لوازم  نهادمردمی هاسازمانی در راستای تجهیز زیربرنامه -15

ساماندهی و آموزش نیروهای مردمی از  -16-5برای استفاده در شرایط بحرانی. 

و  سرشناسهماهنگی با افراد شناسایی و  -17-5ی استانی.. هاکارگروهطریق 

 منظوربه( و ... مشهور جامعه )روحانیون، سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران

ی امدادی و هاکمکشامل  دهیدحادثهجلب مشارکت مردم در کمک به مناطق 

 ساتیتأسو  هاساختمانی تخصصی و مالی در نوسازی و یا بازسازی هامشارکت

 .دهیدبیآس

ی سریع از وقوع هر نوع حادثه به رساناطالع -1-6ی مقابله: ب( مرحله

مربوط به رویدادها  اطالعاتاخبار و  ارائهی مربوط و هابخش ریزدر  رمسئولیمد

ساعت تا پایان مرحله  12به مدیریت بحران استان در هر  افتهیانجامو اقدامات 

جهت  دهیدآموزش نهادمردمی هاسازمانفراخوانی  -2-6عملیات مقابله با بحران. 

جهت حضور  دهیدآموزشفراخوانی داوطلبین  -3-6. دهیدحادثهحضور در مناطق 

ی مردم نهاد و داوطلبین هاسازمانمدیریت و توزیع  -4-6. دهیدحادثهدر مناطق 

ی عملیاتی مدیریت بحران در مناطق عملیاتی مقابله با بحران هاکارگروهمابین 

جلوگیری از ورود افراد غیرمرتبط با مدیریت  -5-6درخواست آنان. بر مبنای 

اعزام  -6-6با همکاری کارگروه امنیت و انتظامات.  دهیدحادثهبحران به مناطق 

فراهم کردن شرایط  -7-6. دهیدبیآسکارگروه ارزیابی عملکرد مدیران به مناطق 

ق عملیاتی مقابله به مناط کنندهمراجعهشناسایی و پذیرش داوطلبین متخصص 

فراخوانی افراد  -8-6بحران. ی تخصصی مدیریتهاکارگروهبا بحران و اعزام آنها با 

ی مردمی هاکمکجهت جلب  دهیدبیآسسرشناس و مشهور جامعه به مناطق 

 .ازیموردندر موارد 

بررسی نتایج ارزیابی کارگروه عملکرد  -1-7ی بازسازی و بازتوانی: الف( مرحله

 -2-7ی جهت رفع نقایص احتمالی. زیربرنامه و دهیدحادثهر مناطق مدیران د

و نیروهای داوطلب مردمی در عملیات  نهادمردمی هاسازمانی دهسازمان

ی هابرنامه ارائهی جهت زیربرنامه -3-7دیدگان. بازسازی و بازتوانی حادثه

 حمایت روانی و بازتوانی.

 .دهیدبیآسبه بازسازی مناطق ی جهت کمک زیربرنامههماهنگی و  -7-4
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اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت  -1-4 ( شرح وظایف عمومی:4ماده )

ی بازتوانی پس از تأیید شورای انجام وظایف مربوط به مرحله -2-4بحران استان 

ی شوراهماهنگی مدیریت بحران استان و ابالغ توسط رییس یا جانشین 

بررسی و تصویب وظایف دقیق و نقش  -3-4هماهنگی مدیریت بحران استان 

های همکار ربط در مدیریت بحران و نیز سازمانهای ذیاعضای کارگروه و بخش

( 5تهیه طرح جامع خطرپذیری به استناد ماده ) -4-4و نظارت بر اجرای آن 

ر با هماهنگی سایر بحران کشوی اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریتنامهآیین

ی، هدایت و ریگیپپیشنهاد  -5-4ها و واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه

ی در مرحله ازیموردنبررسی امور مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی 

ی سالهپنجهای سالیانه و عملیات تدوین برنامه -6-4بازتوانی مدیریت بحران 

ربط به ی آن به مراجع ذیها و ارائهستانکارگروه تخصصی در مرکز ستان و شهر

ی اجرایی آن جهت تصویب نامه( آیین23( قانون و ماده )4( ماده )2استناد بند )

بندی آمار و اطالعات مربوط آوری و جمعجمع -7-4و تخصیص اعتبارات الزم 

ساز بزرگ به خسارات وارده در بخش مربوطه در اثر وقوع حوادث طبیعی و انسان

ارزیابی عملکرد  -8-4 ازیموردنربط جهت تأمین اعتبارات عالم آن به مراکز ذیو ا

( و 7ی بازتوانی مدیریت بحران به استناد مواد )مدیران عضو کارگروه در مرحله

پشتیبانی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی بر  -9-4ی اجرایی قانون. نامه( آیین9)

دیدگان در مرکز بازتوانی آسیبدر خصوص  های زیرمجموعهاقدامات سازمان

ی گزارش به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها و ارائهاستان و شهرستان

ها ی تأسیس مرکز دادهریگیپایجاد سایت اینترنتی و روزآمد ساختن آن و  -4-10

به شورای هماهنگی مدیریت  شدهانجامی اقدامات ی گزارش ماهانهارائه -4-11

های آموزشی برای ها و دورهانجام مانور و برگزاری کالس -12-4بحران استان 

 ربط.های تخصصی ذیدیده با هماهنگی کارگروههای سنی مختلف آسیبرده

 و هایمشخطپیگیری مراحل اجرایی،  -5-1 ( شرح وظایف تخصصی:5ماده )

ی جهت زیربرنامهی مربوط به بازتوانی در مدیریت بحران استان و هااستیس

اعم از دولتی و  ازین موردهای ایجاد امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندی

ی مختلف استان هادستگاهایجاد هماهنگی و انسجام میان  -2-5 غیردولتی.

تقویت  -3-5 دیدگان از حوادث و سوانح غیرمترقبه.بازتوانی آسیب نظورمب

و استفاده از تجربیات و  نظربادلتالمللی، ای و بینهای همکاری منطقهزمینه

المللی مربوط به بازتوانی در دانش فنی کشورها و مؤسسات خارجی و بین

المللی با هماهنگی و سازی ارتباط با مجامع بینی مدیریت بحران و زمینهچرخه

 افتهیانجاممستندسازی عملیات و اقدامات  -4-5 .ربطذیهای همکاری دستگاه

ریزی و برنامه -5-5 بازتوانی در حوادث و سوانح غیرمترقبه.ی امور در مرحله

های مردمی، نهادهای غیردولتی و هماهنگی جهت استفاده از خدمات تشکل

ی اجرای مصوبات ریگیپ -6-5 مردمی در امر بازتوانی. داوطلبنیروهای بسیجی و 

 -7-5 هماهنگی مدیریت بحران استان، در امر بازتوانی.و تصمیمات شورای

ها، استانی جهت بازتوانی توسط سازمان کارمیتقسریزی و اجرای نظام برنامه

 منظوربهی و نظارت ریگیپ -8-5 نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران.

دیدگان ی انجام اقدامات بازتوانی آسیبهای مربوط به نحوهاجرای دستورالعمل

 -9-5 های اجرایی ذیربط.گاهناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه توسط دست

های ی امکانات و توانمندیهای الزم جهت در اختیار گرفتن کلیهانجام هماهنگی

مدیریت بحران استان اعم از دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی و  ازیموردن

ها و ی و اجرای دستورالعملریگیپ -10-5 ی بازتوانی.نیروهای مسلح در مرحله

های مردمی های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکنامهآئین

 ربط.های ذیی با همکاری دستگاهالمللنیبخارجی و 

 -ی کل بهزیستی )رئیس و دبیر(اداره

-ی  ی کل اوقاف و امور خیریهاداره

 وپرورشآموزشی کل اداره

-نان  ی کل ورزش و جوااداره

 تبریزشهرداری

کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان استان

ی کل بنیاد شهید و امور اداره

ی کل فرهنگ و ارشاد اداره -ایثارگران 

 -استان  احمرهاللجمعیت  -اسالمی 

جهاد  -های استان ی کل کتابخانهاداره

 -دانشگاه تبریز  -دانشگاهی استان 

اه پیام نور دانشگ-دانشگاه آزاد اسالمی 

پزشکی و خدمات دانشگاه علوم -

ی کل اداره-بهداشتی، درمانی تبریز 

سازمان  -ای آموزش فنی و حرفه

ی کل اداره -تبلیغات اسالمی استان 

 ی مرکز استانمایصداوس

 ها حسب موردسایر سازمان
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ربط در امر های اجرایی ذیمستمر بر اقدامات دستگاه عالیهنظارت   -5-11

های مافوق جهت ارسال به مراجع های مربوطه به سازمانی گزارشبازتوانی و ارائه

امور بازتوانی با  ازیموردنی های ساالنهتهیه و تدوین بودجه -12-5 قانونی.

 ربط.های اجرایی ذیهمکاری دستگاه

دیدگان بازتوانی آسیب ازیموردناعتبارات و منابع بانکی ی تأمین ریگیپ  -5-13

-5 دیده.ی بازتوانی مناطق آسیبنهیدرزمایجاد بانک اطالعات   -14-5 زلزله.

دیدگان و ارائه به مراجع ای از بازتوانی آسیبتهیه و تدوین گزارشات دوره  -15

دیدگان جسمی، بازتوانی آسیب نهیزم درهای جامع تدوین برنامه  -16-5 قانونی.

ی در جهت بازتوانی ریگیپ -17-5ربط. های ذیروحی و روانی با همکاری دستگاه

کارگزاران بخش که در اثر وقوع حوادث و سوانح دچار خسارات جانی و مالی 

دیدگان حوادث و سوانح ی برای آسیبشناختروانانجام اقدامات  -18-5 شوند.می

 -19-5 با مشکالت و معضالت پدید آمده در اثر بحران غیرمترقبه در رابطه

دیدگان حوادث و سوانح غیرمترقبه ی تأمین شغل، معیشت و مسکن آسیبریگیپ

 ربطهای تخصصی ذیاز کارگروه
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 حریق، خطر یبندپهنه یهانقشه تهیهطبیعی و آبخیزداری: کل منابعاداره

 ی جنگلیهاگونه یبندپهنه و حریق خطر زمان )فصلی( حساسیت یبندپهنه

 شدهثبت اطالعات از استفاده با پرخطر مناطق در حریق به حساس و باارزش

 حریق دکنندهیتشد فصلی بادهای داالن شناسایی -سنوات گذشته  حریق آماری

 در حرارتی و رطوبتی حسگرهای نصب -طبیعی منابع یهانقشه بر تطبیق و

 و ماهانه یهاگزارش و اخطاریه و اطالعیه تحلیل - باارزش و پرخطر مناطق

 اقدامات انجام و ی خطربندپهنه یهانقشه قالب در هواشناسی از ارسالی هفتگی

 کارگروه عضو یهادستگاه برای باشآماده ابالغ صدور نیاز صورت در و مرتبط

 به توجه با میدانی حضور -بحران  مدیریت هماهنگیشورای ذیل اطفاء حریق

با  حریق وقوع ضریب تعیین منظوربه عرصه در حریق پرخطر و زمانی یهانقشه

 کردن روزبه و سالیانه ارزیابی -موجود  یابزارها و عملی تجربیات از استفاده

 اقلیمی.  تغییرات به توجه با شدههیته هانقشه

 یهاستگاهیز یبندپهنه نقشه تهیهاستان:  ستیزطیمحکل حفاظت اداره

 .باارزش گیاهی یهاگونهو  وحشاتیح

 در دور راه از کنترل خودکار هواشناسی یهادستگاه نصب هواشناسی استان:

 پایش -ای لحظه اطالعات جهت کسب باد یهاداالن مسیر در و پرخطر مناطق

 تفکیک به جوی شرایط به مربوط تحلیلی گزارش تهیه و اقلیمی شرایط

 طبیعیمنابع به اعالم و پرخطر فصول در و هفتگی ماهیانه صورتبه هاستگاهیا

 هواشناسی اخطاریه و اطالعیه موقعبه اعالم و صدور - ستیزطیمح حفاظت و

 جوی وضعیت از

 پیشگیری:

 پد و آبگیر یهاچاله احداث مناطق شناسایی طبیعی و آبخیزداری استان:منابع

 اجرایی و اقدامات حریق و زمانی مکانی یبندپهنه یهانقشه از استفاده با بالگرد

 مناطق در موجود یهاجاده مرمت و دسترسی یهاراه احداث -مربوطه  فیزیکی

مستمر  طوربهمردمی  از اعم مربوطه نیروهای کلیه آموزش -خطرساز  و پرخطر

 قالب در خطرساز و پرخطر جنگلی یهاعرصه در فیزیکی اقدامات انجام -

 عملیات و درختان خشک آالت چوب یآورجمع ازجمله بهداشتی عملیات

 انفرادی تجهیزات تکمیل - برآتش احداث -کاشت  دست یهاجنگل در پرورشی

 ارتباطی در یهاستمیس تجهیز و تکمیل -جنگل  حریق با مقابله مکانیزه و

 تابلوهای نصب و تهیه -پرخطر  مناطق اولویت با طبیعیمنابع یهاعرصه

 از جلوگیری منظوربه هوایی گشت -پرخطر  مناطق در حریق هشداردهنده

 احداث و تأمین منظوربه منطقه جاری یهاآب بررسی -حریق  رخداد

 موقت. یهاحوضچه

 و همکاری -تلویزیونی  و رادیویی یهابرنامه پخش و تدوین تهیه، :مایس و صدا

 پخش برای طبیعیمنابع و ستیزطیمح حفاظت با الزم یهایهماهنگ

 آموزشی موارد سایر و آموزشی یهاشنیمیانتیزرها،  ،هاهیاطالع

 از یریگبهره با عمومی یسازفرهنگ در همکاریاسالمی:  ارشاد و فرهنگ

 مطبوعات.

 .هاپرنده فرود و پرواز در الزم هماهنگی و همکاری ی استان:هافرودگاه

 منظوربه پیشگیری اهداف راستای در مردمی نظامی و یهاگروه از استفاده سپاه:

 یهاعرصه در مانورها برگزاری در یطیمحت سیز نکات رعایت -و پایش  مراقبت

 اماکن پیرامونی اراضی پاکسازی و حفاظت برنامه تدوین -مرتعی  و جنگلی

 مرزی. مناطق و نظامی

طبیعی و آبخیزداری کل منابعاداره

 دبیر()رئیس و 

  - ستیزطیمحکل حفاظت اداره

 کل هواشناسیاداره

کل اداره -مرکز استان  یمایصداوس

کل اداره -اسالمی   ارشاد و فرهنگ

فرماندهی سپاه  -ی استان هافرودگاه

ی امنطقهشرکت سهامی آب  -عاشورا 

استان  فاضالب وشرکت آب  -استان 

شرکت آب و فاضالب روستایی  -

کشاورزی  جهاد سازمان -استان 

 -دادگستری کل استان  -استان 

 -استان  پرورش و آموزش کلاداره

شرکت  -استان  احمرهالل جمعیت

ی نفتی منطقه هافرآوردهپخش 

شرکت گاز استان  -آذربایجان شرقی 

 -کل راه و شهرسازی استان اداره -

 تجارت استان و معدن صنعت، سازمان
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 گزارش و اختیار در منابع از آب برداشت مجوز صدور ی استان:امنطقهآب 

 به هابند آبو  هاتاالب سدها، آبی ذخایر ارتفاع و میزان از مستمر

 .ستیزطیمح حفاظت و طبیعیمنابع

 شهری.  آبرسانی امکانات و آب تأمین استان: فاضالب وآب  

 آب و امکانات آبرسانی روستایی.  نیتأم استان:آب و فاضالب روستایی 

 انتقال خطوط و تأسیسات ایمنی نکات رعایت ی آذربایجان:امنطقهبرق 

 مرتعی. جنگلی، یهاعرصه از عبوری برق

 ی )مقابله(: سوزآتش حین عملیاتی (: برنامه4ماده )

 یدسترسقابل مناطق در حریق اطفاء به کمک دفتر امور شهری و شوراها:

 خودروهای ازین مورد آب برداشت اجازه و تأمین -سازمان  آن ادوات با

 امکانات نقاط دارای در ستیزطیمح و طبیعیمنابع حریق شده تجهیز

 ینشانآتشآبرسانی 

 در نجات و امداد پشتیبانی امکانات استقرار استان: احمرهالل جمعیت

 برای تخصصی نیروهای اعزام -بحران  زمان در حریق با مقابله یهاکمپ

 اعزام -حریق  با مقابله یا حریق یهاعرصه در نجات و امداد عملیات انجام

 با مقابله عملیات پشتیبانی و نیروها بردهلی جهت امر تحت یبالگردها

 -مقابله  عملیات ضروری یهایازمندین تأمین -حریق  اطفاء و حریق

ی امنطقهشرکت سهامی آب . دهیدبیآس خانوارهای اضطراری اسکان

 -ی سوزآتش مناطق نیترکینزد در آب حامل تانکرهای اعزام استان:

 زمان در سدها و بندهاآب ذخیره موجودی وضعیت از مستمر یرساناطالع

 هاینبنداآب آبی، منابع از آب برداشت اجازه و هماهنگی -حریق  بحران

کل راه ادارهآبگیری.  موقتی هاچاله احداث در همکاری و سدها و روستایی

 یهاچاله احداث برای مکانیکی تجهیزات از استفاده و شهرسازی استان:

 صورت در حریق مناطق به منتهی یهاجاده بازگشایی و مرمت -آبگیر 

 حریق بحرانی مناطق در راهسازی آالتنیماش تجهیزات استقرار -لزوم 

 بحران. مدیریت هماهنگیشورایمصوب  فوریتی یهابرنامه اجرای برای

 -حریق  عملیاتی مناطق برای امنیت و نظم ایجاد انتظامی استان:فرماندهی

 ارتباطی.  یهاجاده در حریق با مقابله نیروهای تردد مسیرهای یسازروان

 با بحرانی منطقه به دهیدآموزش نیروهای اعزام فرماندهی سپاه عاشورا:

حریق  با عملیات مقابله فرمانده هماهنگی با آن یریبکارگ و کامل امکانات

 ستاد در موجود حریق با مقابله تجهیزات و امکانات گذاشتن اختیار در -

 از ارسالی یهاهیاطالع پخش مرکز استان: یمایصداوسمسلح.  نیروهای

 نمودن فعال -مقابله   حین در بحران مدیریت هماهنگی شورای سوی

 سوی از ارسالی اخبار قالب در خبر انعکاس و یرساناطالع تخصصی کارگروه

 بحران.  مدیریت شورای هماهنگی سخنگوی

 استانی، ی،امنطقه لحاظ به جوی وضعیت ردگیری هواشناسی استان:

 منطقه رطوبت ،باد دما، فشار، شرایط از اطالع منظوربه جهانی و کشوری

 استقرار - ستیزطیمح و طبیعیمنابع و بحران مدیریت به یرساناطالع و

 جوی وضعیت گزارش -عملیاتی  مناطق در سیار هواشناسی تجهیزات

 و طبیعیمنابع بحران، مدیریت هماهنگی شورای به مستمر صورتبه

 .ستیزطیمح حفاظت
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مقابله  عملیات با مرتبط یهاپرنده پرواز بستر نمودن فراهم :های استانفرودگاه

 پروازی. یهامیت با همکاری -

 نیازهای تأمین: ی نفتی منطقه آذربایجان شرقیهافرآوردهشرکت پخش 

 .بالگردها و هواپیماها نظیر حریق با مقابله سوختی

 قالب در ارتباطی یهاستمیس تأمین :استان اطالعاتفناوری و ارتباطات 

 ذیل ارتباطات تخصصی کارگروه نمودن فعال -ی اماهواره و همراه ثابت،

 سیستم رادیویی از یریگبهره -ر منظوبه بحران مدیریت یهماهنگشورای

 در کشوری و لشکری یهادستگاه سایر پتانسیل از استفاده همچنین و مشترك

 ه ارتباطات. نیزم

 قرار اختیار در-حریق  مناطق به دار کمک خودروهای اعزام: کشاورزی استان جهاد

نیروها  استقرار برای مرتعی و جنگلی مناطق در کشاورزی خدمات مراکز یهاساختمان دادن

 -حریق  اطفاء و گشت جهت سمپاش و سبک هواپیماهای بکارگیری و اعزام در هماهنگی -

 .دهیدحادثه منطقه در احشام تخلیه جهت در الزم تمهیدات

 بحران مدیریت عملیات فرمانده طبیعی و آبخیزداری استان:کل منابعاداره

 اطفاء نیروهای از استفاده جهت در یزیربرنامه -حریق  حادثه دچار عرصه در

 - ریپذبیآس مناطق و یسوزآتش وضعیت تحلیل - روزشبانه طول در حریق

 وزارت و بحران مدیریت هماهنگی شورای به یسوزآتش مکان و وقوع اعالم

 کنترل مرکز تعیین -ی سوزآتش با مقابله استراتژی تعیین -کشاورزی  جهاد

 و تجهیزات امکانات، کلیه بکارگیری -عملیاتی  مناطق در بحران مدیریت

 عرصه بحران در مدیریت هماهنگی شورای توسط شده فراخوان انسانی نیروهای

 نهایی کنترل و بررسی -شده  یدهسازمان مردمی نیروهای بکارگیری -عملیاتی 

 مدیریت هماهنگی شورای به عرصه در عملیات پایان اعالم -منطقه  پایش و

 یرساناطالع -بحران  مدیریت هماهنگی شورای به هایازمندین اعالم -بحران 

 -بحران  مدیریت هماهنگی شورای به عرصه در حریق اطفاء وضعیت از مستمر

 کلیه بکارگیری -بحران  مدیریت هماهنگی شورای جلسه تشکیل درخواست

 نیروهای کلیه یامهیب پوشش -سازمانی  انسانی نیروی و تجهیزات امکانات،

 همه در ترددها کلیه بر الزم نظارت -حریق  با مقابله عملیات در اندرکاردست

 مراجع ذیصالح. به متخلف عوامل معرفی و شناسایی و مرتعی و جنگلی یهاعرصه

 مناطق تخلیه جهت در اسالمی استان: همکاری انقالب مسکن بنیاد 

 یزیربرنامه - دهیدبیآس خانوارهای موقت اسکان -خطر  معرض در مسکونی

 . دهیدبیآس مسکونی مناطق بازسازی برای

 معرض در تولیدی واحدهای تخلیه برای الزم تمهیدات :صنعت استان سازمان

 واحدهای تجهیزات و امکانات از یمندبهره جهت در الزم یزیربرنامه -خطر 

 مقابله.  عملیات در معدنی و تولیدی

 در یامهیب تعهدات به پاسخگویی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان:

حفاظت  سازمان و کشور مراتع و هاجنگل سازمان با منعقده قرارداد قالب

 حین تخلفات به رسیدگی -سنگرانی  :دادگستری کل استان. ستیزطیمح

 ویژه. قضایی شعبه قالب در مقابله

 مرمت(: و ی )احیاءسوزآتش از بعد عملیاتی برنامه (:5ماده )

 سوخته یهاعرصه مساحی و نقشه تهیه :طبیعی و آبخیزداری استانمنابع 

 از یریگبهره با احیاء برای یزیربرنامه -سوختگی  شدت بودن مشخص با شده

 دست یکارجنگل شده سوخته یهاعرصه احیاء - هادستگاه سایر پتانسیل

 عملیات انجام و تحقیقاتی بازدید -مجدد(  )کاشت برگیسوزن و برگپهن کاشت

 علمی نظرات ی ازریگبهره با مراتع و طبیعی یهاجنگل دهیدبیآس مناطق احیاء

 نهال. تأمین - مورد اعتباری منابع تأمین و پیگیری برآورد، -کارشناسی  و
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 یهاعرصه مساحی و نقشه تهیه استان: ستیزطیمح کل حفاظتاداره

 با احیاء برای یزیربرنامه -سوختگی  شدت بودن مشخص با شده سوخته

 احیاء عملیات انجام و تحقیقاتی بازدید - هادستگاه سایر پتانسیل از یریگبهره

 و علمی نظرات ی ازریگبهره با مراتع و طبیعی یهاجنگل دهیدبیآس مناطق

 مرمت و احیاء - ازین مورد اعتباری منابع تأمین و پیگیری برآورد، -کارشناسی 

 . وحشاتیح آبشخورهای

دانشگاهی و سایر  جامعه کارشناسی و علمی نظرات از استفاده :دانشگاه تبریز

 امکانات از استفاده -احیاء  و بازسازی جهت در علمی مؤسساتمراکز و 

 نیاز.  صورت در آزمایشگاهی

 نهال نگهداری محل و تأمین در همکاری کشاورزی استان: جهاد سازمان

 و بازسازی )خودروهای سبک احیاء عملیات به مربوط امکانات و خدمات( مراکز)

 استفاده -حریق  مورد مناطق در دهیدبیآس درختان گندزدایی -سنگین و ...(  و

 استفاده -احیاء  و بازسازی جهت در تحقیقات مرکز کارشناسی و علمی نظرات از

شهرسازی  و راه کلاداره -نیاز  صورت در تحقیقات مرکز آزمایشگاهی امکانات از

 مورد یهاعرصه به دسترسی محورهای مرمت و ایجاد در همکاری -استان 

 حریق. 

 آب.  تأمین در همکاری ی استان:امنطقهشرکت سهامی آب 

 آب و تانکرهای آبرسانی. نیتأمهمکاری در  :استان شرکت آب و فاضالب

 آب و تانکرهای آبرسانی.  نیتأمهمکاری در  :شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

 نیروهای طریق از انسانی نیروی تأمین در همکاری :فرماندهی سپاه عاشورا

 حفاظتی. و عملیات احیاء اجرای منظوربه مردمی و بسیجی نظامی،
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 ـ انعکاس مسایل اجتماعی و فرهنگی منطقه به ستاد

 یردولتیغی دولتی و هاسازمانـ فراهم کردن بسترهای الزم و هماهنگی بین 

 ـ پیگیری و پایش اجرای مصوبات ستاد

 ی اجرایی استان با مصوبات ستادهاطرحـ بررسی میزان انطباق سایر 

 در راستای احیای دریاچه ارومیه نفعانیذـ جلب مشارکت 

 ـ حمایت از ایجاد و تقویت ساختارهای محلی

 ی تخصصی و فنیهاکارگروهـ حمایت از 

 ی عمومیهایآگاهی و ارتقاء رساناطالعی، سازشفافـ 

 ی تخصصی و عمومیهانشستـ حمایت از برگزاری 

 (هاگزارشو  شنیمینامنتخب )عکس، فیلم،  هایفعالیتـ حمایت از مستندسازی 

 گزارشات ادواری عملکرد و پیشرفت اجرای مصوبات به ستاد ارائهـ 

 داران دریاچه ارومیهـ حمایت و فراهم کردن بسترهای الزم جهت فعالیت دوست

 احیاء دریاچه ارومیه در بین مردم و جوامع محلی هایفعالیتـ نظرسنجی 

 خصوص احیاء دریاچه ارومیه از ستادی مردم در هاخواسته وـ پیگیری مطالبات 

 هیفقیولنماینده  -استاندار )رئیس شورا( 

 -استان(  اریاالختتامنماینده )در استان 

نماینده  -نفر(  1نمایندگان مجلس )

یکی از  -( نفر 1عالی استان )شورای

 -معاونین استاندار )با انتخاب استاندار( 

ی امنطقهمدیرعامل شرکت سهامی آب

 -ریاست سازمان جهادکشاورزی  -ن استا

سازمان  - ستیزطیمحمدیرکل حفاظت 

نفر،  1آذربایجان شرقی: ) مایصداوس

رئیس سازمان  -نفر(  2آذربایجان غربی 

رئیس سازمان  -صنعت، معدن و تجارت 

فرهنگی و گردشگری و میراث

 پرورش و آموزشمدیرکل  -ی دستعیصنا

 6) نهادمردمی هاسازماننمایندگان  -

 2ی )طیمحستیزی هاتشکلنفر( شامل 

نفر(،  2ی اجتماعی )هاتشکلنفر(، 

 -نفر(  2ی کشاورزی )هاتشکل

نمایندگان مردم محلی افراد شاخص و 

نمایندگان  -نفر(  2مقبول جوامع محلی )

کمیته راهبردی ستاد احیای 

 دکنندگانیتول -نفر(  3ارومیه )دریاچه

 -نفر(  2مستقل بخش کشاورزی )

 -نفر(  2ی استان )هادانشگاهنمایندگان 

دو نفر شخصیت حقیقی و حقوقی به 

 انتخاب استاندار
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 معاون مدیرکل بحران )شرح وظایف(-1-6-2

، بازسازی و در حوزه چهارگانه مدیریت بحران )پیشگیری، آمادگی و مقابله رکلیمدارائه مشاوره به  .1

 .ربطذیبازتوانی( و امور عمومی واحد 

طبیعی  رمترقبهیغنح ی الزم برای مقابله با حوادث و سواهایآمادگ منظوربهی مناسب هاطرحارائه  .2

 ی در استان.عیرطبیغو 

 ربطذیو ابالغ مصوبات به کارشناسان  جلساتصورتو تنظیم  رمترقبهیغتشکیل جلسات حوادث  .3

 و دستور پیگیری تا حصول نتیجه.

ی مسئول امور هاسازمانو  هاشهرستاناستان و  رمترقبهیغایجاد هماهنگی بین ستادهای حوادث  .4

 ی مصوب.هابرنامههای آن در چارچوب اعتبارات و تخصصی در مدیریت بحران و ارزیابی فعالیت

 ریزی سال آتی.انداز توسعه در بحث حوادث غیرمترقبه و برنامههای چشمتدوین برنامه .5

 زلزله و بالیای طبیعی و مانورهای زلزله مدارس.ی هفته ایمنی در برابر هابرنامهنظارت بر  .6

از طریق  دهیدبیآسی هامکاندر  هاشهرستانانجام امور پشتیبانی، تدارکاتی و حمایت ستادهای  .7

 .هاقسمتو سایر  هاشهرستان، هااستانامکانات 

و  هاطرحی مجری هادستگاهو  هاشهرستانبررسی مسائل و مشکالت انعکاس یافته از سوی  .8

و اقدامات الزم جهت رفع آنها با همکاری  دهیدبیآسی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق هاپروژه

 .ربطذیی اجرایی هادستگاه

ی کارشناسی به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح و تهیه فیلم و هاگروهاعزام  .9

 ی و اقدامات الزم.ریگمیتصم منظوربه ربطذیعکس و تنظیم گزارش حادثه و ارسال آن به مبادی 

ی و عموم امداد وی متولی هادستگاهو هشدار سریع به  موقعبهی رساناطالعنظارت و همکاری در  .10

 مردم در قبل و بعد از وقوع حادثه.

 دهیدبیآسی الزم برای رفع مسائل و مشکالت بازسازی و بازتوانی مناطق هایهماهنگنظارت و  .11

ی ابالغی و هادستورالعملاستانی و ملی در قالب  ربطذیی اجرایی هادستگاه( توسط شدهبیتخر)

 ارائه گزارش به مقام مافوق.

ی اسکان هااردوگاهمدیریت بحران و  چندمنظورهی هاگاهیپاپیگیری و هماهنگی امور مربوط به  .12

 موقت و اضطراری.

زیربنایی در  ساتیتأسو  هاساختمان نظارت بر رعایت استاندارد مصوب ایمنی کاالها و خدمات، .13

 استان با همکاری شورای فنی استان.

به استاندار و معاون عمرانی استاندار  ارائهارائه گزارش عملکرد و اقدامات دفتر مدیریت بحران جهت  .14

 ی یا در طول سال و پیگیری موارد ارجاعی.ادوره صورتبه

ی دانشگاهی و اجرایی استان در راستای هاحوزهبررسی توان پتانسیل و ظرفیت علمی و تکنولوژی  .15

 بینی و هشدار قبل از وقوع حادثه.بهبود روند اقدامات مربوط به امور پیش
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گانه استانی و شورای هماهنگی مدیریت  14ی تخصصی هاکارگروهارزیابی مستمر گزارش عملکرد  .16

 در مراحل چهارگانه مدیریت بحران. هاشهرستانبحران 

اری در نهایی اطالعات جهت بارگذ دأییتدر سامانه سما و  شده واردابی اطالعات نظارت و ارزی .17

 سیستم.

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیتی دهسازمان .18

ی الزم در موارد هاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 ضروری.

نظرات کارشناسی، شرکت در جلسات، ی الزم، بیانهاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .19

 ی آموزشی مرتبط.هادورهو  هاشیهما

 ی الزم به آنان.هاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس .20

 حضور ایشان.انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم  .21

 

 رئیس گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی )شرح وظایف(-2-6-2

استانداردهای ایمنی  نهیزم درهای فعال علمی و مشاوره مؤسساتپیگیری الزم برای همکاری با  .1

 زیربنایی. ساتیتأسو  هاساختمانکاالها و خدمات، 

ی اجرایی هادستگاههای واحدهای استانی استفاده بهینه از ظرفیت منظوربههماهنگی و پیگیری  .2

 .بینی و پیشگیری بحرانپیش منظوربهدولتی و غیردولتی و نیروهای مسلح استان 

ی الزم در خصوص تغییرات فیزیکی، هایآگاهشیپارائه خدمات و  منظوربهپیگیری و هماهنگی  .3

ی اجرایی جهت کاهش هادستگاهنی و شهرستانی زمینی، هوایی و نظایر آن به واحدهای استا

 خسارات و اثرات نامطلوب.

 هایفرمانداری اجرایی و هادستگاههمکاری در ارزیابی مستمر عملکرد و اقدامات واحدهای استانی  .4

 بازسازی و بازتوانی(. نهیزم درقبل از حادثه )ایمنی و پیشگیری( و بعد از بروز حادثه )

توسط کارشناسان امور ایمنی و  شدهانجامهای ات و ارزیابیگزارشیج بندی و تحلیل نتاجمع .5

 بازسازی جهت ارائه به مافوق. پیشگیری و کارشناسان

ی مدیریت بحران جابههای جامع مدیریت کاهش خطرپذیری همکاری و پیگیری در تهیه طرح .6

 .در استان ربطذیی هاسازماندر سطح استانی و محلی با همکاری 

در استان و ارائه نظرات مشورتی در حوزه  ربطذیی تخصصی و شوراهای هاکارگروهشرکت در  .7

 بازسازی و بازتوانی و امور ایمنی و پیشگیری.

 دهیدبیآسی بازسازی مناطق هابرنامهو  هاطرح، هاپروژهنظارت و ارزیابی مستمر کمی و کیفی  .8

 ی ابالغی.هادستورالعمل)در هنگام وقوع حوادث( در قالب استانداردها و 

با بررسی دقیق گزارش کارشناسان  برآورد خسارات وارده ناشی از وقوع حوادث طبیعی ارائه .9

 بازسازی مدیریت بحران و ارسال آن به مقام مافوق.
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افزایی اقدامات بازسازی و همچنین در اختیار گرفتن کلیه های الزم جهت همانجام هماهنگی .10

ی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در هنگام هاسازمانی هاتیظرفامکانات و 

 وقوع حوادث در سطح استان و یا در حالت استان معین.

ازسازی باطالعات مربوط به امور ایمنی و پیشگیری و  لیتحل و هیتجزهمکاری در مستندسازی و  .11

 ریت بحران کشور.أیید سازمان مدیی مورد تهافرمی ابالغی و هادستورالعملو بازتوانی بر اساس 

ی پیشگیری، هاحوزه دری الکترونیکی در استان )هاشبکهها و پیگیری برای حفظ و توسعه سامانه .12

بازسازی و بازتوانی( با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و واحدهای استانی 

 .ربطذیی اجرایی هادستگاه

( توسط شدهبیتخر) دهیدبیآسبازسازی و نوسازی مناطق  های الزم برایپیگیری و هماهنگی .13

 ی ابالغی.هادستورالعملاستانی و ملی در قالب  ربطذیی اجرایی هادستگاه

ی عضو شورای هماهنگی هادستگاهی اطالعات مربوط به امکانات و ظرفیت آورجمعنظارت بر  .14

ی بانک بروزرسانثبت و  منظوربهو ...  آالتنیماشمدیریت بحران و وضعیت موجود تجهیزات، 

 اطالعاتی.

ی نیبشیپی هاحوزهمرتبط با  مدت بلندو  مدتکوتاهی هابرنامهو  هاطرحمطالعه، تهیه و تدوین  .15

 و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی در استان و پیگیری الزم جهت تصویب و اجرای آنان.

ی در ردولتیغی هاتشکلعمومی مردم و  هایهای مربوط به افزایش آگاهیسازی فعالیتهماهنگ .16

 مراحل چهارگانه مدیریت بحران و گسترش فرهنگ ایمنی در سطح استان.

ی واصله از سازمان مدیریت هادستورالعملپیگیری و اقدام جهت ابالغ و ارسال قوانین و مقررات و  .17

ی و پیشگیری به بازسازی و بازتوانی و امور ایمن نهیزم در ربطذیبحران کشور و سایر مراجع 

 .ربطذیی اجرایی هادستگاهواحدهای استانی 

ی و بهسازی سازمقاومپیشگیری،  مؤثری هاستمیسایجاد و گسترش  نهیزم درهماهنگی و نظارت  .18

ی فرسوده هابافتی حیاتی و مهم و بهسازی هاانیشرها و ابنیه و زیرساخت ،هاساختمان یالرزه

ی و جبرانی، حمایتی، تسهیالتی و تشویقی با هماهنگی و امهیبی سازوکارهای از ریگبهرهبا 

 .ربطذیهای همکاری سایر دستگاه

بررسی نیازهای اعتباری و پیگیری الزم برای تأمین و توزیع اعتبارات حوزه ایمنی و پیشگیری و  .19

)در هنگام وقوع حوادث( استان و  دهیدبیآسهمچنین جهت بازسازی و بازتوانی مناطق 

 .هاشهرستان

و ضوابط اجرایی الزم در خصوص توزیع  هاتیاولوبرای تعیین  ی و ارائه پیشنهادهای الزمبندجمع .20

ی و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی و نظارت و پیگیری منیا اموراعتبارات و امکانات مربوط به 

 .هاحوزهی مربوط به این هابرنامهو  هاطرحجهت فراهم نمودن زمینه اجرایی 

ی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، دهسازمانو پیگیری الزم برای تشکیل و  نظارت .21

 ی تخصصی مرتبط در امور ایمنی و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی.هاکارگروهو  هاشهرستان
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عالی و شورای هماهنگی مدیریت نظارت و پیگیری الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات شورای .22

های ءنهیدرزمبررسی عملکرد و اقدامات آنها  ی تخصصی وهاکارگروهو  هاتانشهرسبحران استان و 

 بازسازی و بازتوانی و امور ایمنی و پیشگیری.

ی مسئول امور هاسازمانو  هاشهرستانپیگیری امور مربوط به شورای هماهنگی مدیریت بحران  .23

 .توانیتخصصی در مدیریت بحران در حوزه ایمنی و پیشگیری و بازسازی و باز

ی بازسازی و بازتوانی و امور هاحوزهی کارشناسان در ابعاد مختلف هاگزارشی و تحلیل بندجمع .24

 ی.ریگمیتصمو ارائه آن به مدیر مافوق جهت  ایمنی و پیشگیری

همکاری در تهیه و ترسیم فرآیندهای مناسب برای تبیین وظایف هر دستگاه در حوزه بازسازی و  .25

 بازتوانی.

هماهنگی در انجام  منظوربهبا کارشناسان سازمان مدیریت بحران کشور  نظرتبادلارتباط مستمر و  .26

 .هادستورالعملوظایف و اجرای 

ی بازسازی، نوسازی و هاپروژهو  هاطرحنظارت و پیگیری مسائل و مشکالت انعکاس یافته در حوزه  .27

 به مافوق.بندی و ارائه گزارش و جمع دهیدبیآسبازتوانی مناطق 

ی از امکانات و تجهیزات مندبهرهی عملیاتی برای هابرنامهبررسی و اعالم نظر در خصوص  .28

 .رمترقبهیغدر زمان وقوع حوادث  دهیدبیآسی همجوار مناطق هااستانو  هاشهرستان

 پیوسته بوقوعو اخذ گزارش حوادث  هادستگاهو هشدارهای صادره از  هاهیاخطار، هاهیاطالعبررسی  .29

 .ربطذیی هادستگاهو هماهنگی با سایر  هایبخشدار، هایفرمانداراز 

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .30

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .31

 ی آموزشی مرتبط.هادورهو 

 محوله وفق مقررات.انجام سایر امور  .32

 

 رئیس گروه امور حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات-3-6-2

 هایفرمانداری اجرایی و هادستگاههمکاری در ارزیابی مستمر عملکرد و اقدامات واحدهای استانی  .1

 و نجات. وامداد رمترقبهیغآمادگی و مقابله با حوادث و سوانح  ءنهیزم در

غیرمترقبه و  حوادث اموری گزارشات کارشناسان بندعـمـجو تحـلـیـل نـتـایـج ارزیـابـی  .2

 به مقام مافوق. ارائهکارشناسان امداد و نجات و 

و لوازم و تجهیزات امدادی، مدیریت  آالتنیماشو ارتقاء کمی و کیفی  نیتأم منظوربههماهنگی  .3

ی هادستگاهی در سطح استان با همکاری نشانآتشنیروی انسانی امور امدادی و خدمات ایمنی و 

 ی استان.هایاریدهو  هایشهردارامدادی، 

 نهیزم دردر استان و ارائه نظرات مشورتی  ربطذیی تخصصی و شوراهای هاکارگروهشرکت در  .4

 آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات.
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رسانی و نجات  وامدادحوادث غیرمترقبه  اطالعات مربوط به لیوتحلهیتجزپیگیری مستندسازی و  .5

 وقوع حوادث. هنگام دراستان  دهیدبیآسدر مناطق 

ی عضو شورای هادستگاهی اطالعاتی از امکانات و ظرفیت هابانکی و ایجاد آورجمعهمکاری در  .6

و عملیاتی،  و... واحدهای امدادی آالتنیماشهماهنگی مدیریت بحران و وضعیت موجود تجهیزات، 

 ثبت در بانک اطالعاتی. منظوربهی واحد هافرم طی

ی آمادگی، هاحوزهی الکترونیکی در استان )در هاشبکهو  هاسامانهپیگیری برای حفظ و توسعه  .7

مقابله و امداد و نجات( با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و واحدهای استانی 

 .ربطذیی اجرایی هادستگاه

ی عادی و اضطراری واصله از هادستورالعملپیگیری و اقدام برای ابالغ و ارسال قوانین و مقررات و  .8

آمادگی و مقابله با حوادث و امداد و  نهیزم در ربطذیسازمان مدیریت بحران کشور و سایر مراجع 

 .ربطذیی اجرایی هادستگاهنجات به واحدهای استانی 

ی غیردولتی در هاتشکلی عمومی مردم و هایآگاه وزایش دانش پیگیری و اقدام الزم برای اف .9

 مراحل چهارگانه مدیریت بحران و گسترش فرهنگ ایمنی در سطح استان.

ی و مقابله با حوادث آمادگ امورو توزیع آن برای  نیتأمبررسی نیازهای اعتباری و پیگیری الزم برای  .10

از طریق  هاشهرستانقوع حوادث( در استان و )در هنگام و دهیدبیآسو نجات در مناطق  امداد و

ی بالعوض و تخصیص اعتبارات الزم برای جبران هاکمک نیتأمو همچنین پیگیری  ربطذیمراجع 

 .دهیدبیآسخسارات وارده در مناطق 

 نهیزم درو ارائه راهکارهای مناسب  هابرنامه، هاطرح، هاتیاولومطالعه و همکاری الزم در تدوین  .11

 امور آمادگی و مقابله با حوادث و امداد و نجات در جهت ارتقاء وضعیت موجود.

پیگیری و همکاری در طراحی ضوابط اجرایی الزم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط به  .12

در چارچوب قوانین مربوط و با  دهیدبیآسخسارات وارده در مناطق  نیتأممقابله )امداد و نجات( و 

 سازمان مدیریت بحران کشور.هماهنگی 

و همچنین اقدام  دهیدبیآساتخاذ تدابیر الزم برای نظارت بر امور پشتیبانی و تدارکاتی در مناطق  .13

ی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هاسازمانهای ی کلیه امکانات و ظرفیتدهسازمانالزم برای 

 ا در حالت استان معین.و نیروهای مسلح در هنگام وقوع حوادث در سطح استان و ی

ی فعال و استفاده از توان نیروهای موجود در مناطق هاهستهپیگیری و هدایت الزم برای تشکیل  .14

 مستعد حوادث در استان.

و  هاشهرستانی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، دهسازمانپیگیری الزم برای تشکیل و  .15

 ابله با حوادث غیرمترقبه و حوزه امداد و نجات.ی تخصصی مرتبط در حوزه آمادگی و مقهاکارگروه

ی مدیریت بحران هماهنگعالی و شورای پیگیری الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات شورای .16

ی آمادگی و هانهیزمهای تخصصی و بررسی عملکرد آنها در و کارگروه هاشهرستانکشور، استان و 

 ت.مقابله با حوادث غیرمترقبه و حوزه امداد و نجا
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ی هاکارگروه، هاشهرستانپیگیری امور مربوط به هماهنگی بین شورای هماهنگی مدیریت بحران  .17

ی مسئول امور تخصصی در مدیریت بحران و ارزیابی و تهیه گزارش هاسازمانتخصصی مرتبط و 

 ای.دوره صورتبهدر حوزه آمادگی و مقابله با حوادث و حوزه امداد و نجات  هاآنفعالیت 

ی هادستگاهی ی در خصوص میزان آمادگی واحدهای استانادوره صورتبهارائه نظر و تحلیل الزم  .18

 برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات. ربطذیاجرایی 

ی متولی و عموم مردم در قبل هادستگاهی و هشدار سریع به رساناطالعپیگیری و همکاری در نحوه  .19

 و بعد از حادثه.

 بر ثبت روزانه وقایع و حوادث غیرمترقبه در سامانه. نظارت .20

 هماهنگی با واحدهای امدادی در زمان وقوع حادثه از طریق کارشناس کشیک هشدار سریع. .21

 ها و ارسال به سازمان مدیریت بحران کشور.روزانه از فرمانداری صورتبهگیری حوادث گزارش .22

 منظوربهف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح سرپرستی گروه کارشناسی در اعزام به نقاط مختل .23

 ربطذیو نهادهای  هاسازمانی مستند از حوادث و اقدامات بعمل آمده با همکاری هاگزارشتهیه 

 گزارش به مقام مافوق. ارائهو 

ی، تمرینی و رساناطالعی فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، هابرنامه خصوص درارائه پیشنهاد  .24

 و نجات. وامداد رمترقبهیغبا سوانح و حوادث  در مراحل آمادگی و مقابلهمانور 

و مستعد حوادث و بالیای طبیعی در استان و تهیه  پرخطری مناطق بنددستهمطالعه و شناسایی و  .25

 سناریوهای بحران مرتبط با بالیای طبیعی در هر منطقه.

ی از امکانات و مندبهرهی کاربردی برای هابرنامهارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص راهکارها و  .26

 در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. دهیدبیآسی همجوار مناطق هااستانو  هاشهرستانتجهیزات 

 احمرهاللاز طریق جمعیت  هابخشو  هاشهرستانی امداد و نجات هامیتنظارت و پیگیری تشکیل  .27

 .هاشهرستانبرای افزایش سطح آمادگی استان و 

پیگیری برای اجرای مانورهای مشترك )دور میزی و میدانی( برای افزایش سطح آمادگی استان و  .28

 .هاشهرستان

افزایی اقدامات بازسازی و همچنین در اختیار گرفتن کلیه امکانات ی الزم برای همهایهماهنگانجام  .29

در هنگام وقوع  ی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلحهاسازمانی هاتیظرفو 

 حوادث در سطح استان و یا در حالت استان معین.

 های جامع امداد و نجات و نظارت بر انجام فرآیندها و گزارشات.امنیت و حفاظت اردوگاه نیتأمهماهنگی در  .30

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .31

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هارشگزامطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .32

 ی آموزشی مرتبط.هادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. .33
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 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی -3

 :اجتماعیوظایف سیاسی و شرح 

های سیاسی، اجتماعی دولت و ارتقاء مشارکت و حضور ها در راستای تحقق برنامهنظارت عالیه بر فعالیت  -1

 های سیاسی و اجتماعی.مردم استان در فعالیت مؤثر

 های سیاسی استان و نظارت بر فعالیت آنها.سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکلزمینه  -2

 نظر ریز موجب قوانین و مقرراته بریزی، نظارت و برگزاری انتخابات عمومی و سایر انتخاباتی که رنامهب  -3

 از بعدابالغی و مدیریت امور اجرایی قبل و  یبندزمانمطابق  شوندیم ها برگزاراستانداری یا فرمانداری

 برگزاری انتخابات.

 ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به نظارت بر امور مربوط به  -4

سیمات کشوری روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تق

شهرها و بررسی ابهامات و اختالفات و مدیریت تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی، اصالح حریم و محدوده 

 مرزی درون استانی و بین استانی.

و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب  یگذارنام نحوهراهبری و مدیریت   -5

اطالعات  یسازبهنگاماستان و  یگذارنامو طرح موضوع در کمیسیون  کشوروزارتدستورالعمل ارسالی 

 .ازین مورد یهااسیمقهای اطالعاتی مرتبط با آن در هـوری و الیـشـهای تقسیمات کمکانی، نقشه

 های دولت.های عمومی و برنامههماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاست  -6

ای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط هفراهم کردن موجبات گسترش آزادی  -7

المی و ـاس ایـهنـمـجـی و انـفـنـاسی و صـیـای سـهنـمـجـها و انفعالیت احزاب، جمعیتبه 

 و نظارت بر حسن انجام امور مذکور. شدهی شناخته ـنـای دیـهتـلیـاق

آنها و بررسی  های صنفی و سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط بهتشکلتکمیل پرونده  نحوهنظارت بر   -8

های ها مطابق دستورالعملبا برپایی اجتماعات و راهپیماییها در رابطه های اقشار و گروهدرخواست

 قانونی.

همکاری واحدهای دیدگان اجتماعی با خیابانی و آسیب کودکان نظارت برساماندهی متکدیان، معتادان،  -9

و  فرهنگی هایها و ناهنجاریها، انحرافات و آسیبهای مسئول و مدیریت مسائل، پدیدهاستانی دستگاه

 .اجتماعی استان

های خبری و گزارشات سیاسی، امنیتی و اجتماعی رویداد لیلـحـتو  هـیزـجـتردآوری و ـگـرارت بـظـن -10

 .کشوروزارتتان و انعکاس به اس

 .نهاد مردم یهاسازمانریزی و تالش در جهت توسعه، نظارت و توانمندسازی برنامه -11

ریزی تأمین و افزایش سالمت و بهداشت مردم ریت و برنامهـدیـدر م ربطذیهای گاهـتـامل با دسـعـت -12

 واگیردار در استان. یهایماریبو پیشگیری از 

 یسازیغنورزش همگانی و توسعه  نشاط اجتماعی در استان با رویکرد شیبرافزامدیریت و نظارت  -13

 جوانان. خصوص بهاوقات فراغت جامعه 
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مذهبی، سیاسی،  نفوذیذهای ارتباط با نخبگان و شخصیت منظور بهریزی ها و برنامههدایت فعالیت -14

با در رابطه  نظر تبادلو  های آنهاآگاهی از دیدگاه منظور بهها اجتماعی و فرهنگی و برگزاری نشست

 استان.امور مربوط به 

مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی و ی مربوط به ـمـلـای عـهشـایـمـزاری هـرگـر بـارت بـظـن -15

 بزرگداشت نخبگان و مشاهیر استان.

 

 وظایف امنیتی و انتظامی:شرح 

آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین راهبری امور مربوط به تأمین و حفظ امنیت و استقرار نظم و  .1

 های اطالعاتی و انتظامی و نظامی.دستگاه

 در استان. دائمهای ایست و بازرسی موقت و استقرار واحدهای انتظامی و پست نحوهنظارت بر  .2

امنیت و آرامش جامعه و  کننده دیتهدشناسایی عوامل  نهیزم درها و پژوهشنظارت بر انجام مطالعات  .3

 های استانی در این خصوص.طرحارائه 

 استان. تأمین شورایریزی و نظارت بر برگزاری جلسات برنامه .4

استان در هنگام بروز حوادث و بالیای طبیعی و  تأمین شورایر الزم با همکاری اعضاء ـیـدابـخاذ تـات .5

 معضالت سیاسی، امنیتی و اجتماعی.

نقاط و تأسیسات  ژهیو بهبندی استان حفاظت مستمر از اماکن و تأسیسات دارای طبقهریزی و برنامه .6

 از مواد ناریه.بر حمل و استفاده  دائمحساس و حیاتی و نظارت 

امنیت ملی  عالی شورای از سوی شورای امنیت کشور و یاهای امنیتی که نظارت بر اجرای دستورالعمل  .7

 ربطذی یهادستگاهگردد توسط واحدهای استانی ابالغ می

دار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه  و افراد شرور و سابقه زیخبحرانهای مربوط به شناسایی نقاط نظارت بر فعالیت  .8

 جمعی. های دستهبا آنها و نزاعدر رابطه 

 با ترویج فرق ضاله. هو مبارز افتهی سازمانمدیریت پیشگیری از جرائم   .9

 های سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان در راستای تهیهرخدادها و گزارش لیتحل و هیتجزظارت بر ن .10

 های الزم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی.طرح

، هماهنگی و یگذاراستیس نهـیـزم در کشوروزارتف ـایـرای وظـات اجـبـوجـم آوردن مـفراه .11

 استان با کشور مقابل.ساماندهی مرزهای 

امنیت و عمران مرزها استان و تشکیل کمیته نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرزهای کشور مربوط به  .12

 مستقر در مرزها براساس قوانین مصوب. یهادستگاهو ایجاد هماهنگی بین واحدهای استانی 

ای ـرزهـمروه ـارگـک هـتان بـدریایی( اساز )زمینی، هوایی و ـجـای مـرزهـاد مـجـهاد ایـنـشـیـپه ـارائ .13

 .کشوروزارتقر در ـتـسـی مـمـرس

مات، با قاچاق کاال و ارز، مواد مخدر، سالح و مهّ های الزم در مبارزه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگیبرنامه .14

 مشروبات الکلی و قاچاق انسان در استان.

 حوزه پدافند غیرعامل در سطح استان. در یابالغهای نظارت بر در اجرای سیاست .15

 در استان.مین و مواد منفجره به های مربوط به پاکسازی مناطق آلوده نظارت بر فعالیت .16
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و تردد، اشتغال و ازدواج اتباع ایرانی و خارجی و امور مربوط به نظارت بر ساماندهی امور اتباع بیگانه  .17

 امنیتی با کشورهای همسایه. مسائلمرزی و بررسی  یهااستانمبادالت در 

رفع مشکالت و کاهش  منظور بهنونی راهکارهای قاخارجی در استان و ارائه  کنترل و ارزیابی وضعیت اتباع .18

 در کشور. تبعات احتمالی منفی ناشی از حضور آنان

و  ییشناساو  تیتابع بقاء، اسکان، تقاضای تابعیت، ترك تابعیت، رشیپذ بهنظارت بر انجام امور مربوط  .19

 .ربطذیو سایر مراجع  کشوروزارت بهخارجی و تکمیل و ارسال مدارك مربوطه  استمالك اتباع

 های مرزی استان.نظارت بر تأمین امنیت بازارچه .20

 مرزی. یهااستانمرزنشینان در توسعه، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه  منظور بههای الزم ایجاد زمینه .21

 

 )شرح وظایف( انتخابات و تقسیمات کشوریمدیرکل سیاسی، -3-1

صنفی و سیاسی و  یهاتشکلسیاسی و صنفی، حزب، جمعیت، انجمن سیتأسنظارت بر امور مربوط به  .1

نظر در این  در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعالم شده شناختههای دینی انجمن اسالمی و یا اقلیت

 .کشوروزارتزمینه به 

 های سیاسی استان.های اسالمی و تشکلها، انجمننحوه فعالیت احزاب، جمعیت مستمرنظارت و مراقبت  .2

 یهادستورالعملها در رابطه با برپایی اجتماعات مطابق های اقشار و گروهنظارت و رسیدگی به درخواست .3

 قانونی.

و بخشداران در چارچوب های عمومی دولت و ابالغ به فرمانداران ها و سیاستنظارت بر تهیه و تدوین برنامه .4

 قوانین و مقررات مربوطه.

 نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان. .5

نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابع در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت   .6

 های انتخابیه استان.اجرایی در حوزه یهاطرح

های انتخاباتی به و ارسال دستورالعمل هانامه وهیشها، بوط به تهیه و تدوین بخشنامهراهبری امور مر .7

 های تابع.ها و بخشداریفرمانداری

نظارت و ساماندهی امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف  .8

و تغییر نام عناصر و  یگذارنام طح استان و مورداستان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در س

 واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری.

 .کشوروزارتهای ابالغی نظارت بر ارزیابی فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص .9

 بر اساس موازین و مقررات ابالغی.بررسی و پیگیری موضوع انتصاب فرمانداران، معاونین و بخشداران استان  .10

 ها.ها و بخشدارینظارت بر روند اجرای امور در فرمانداری .11

مذهبی و نظارت بر تشکیل جلسات کمیسیون  ت حوزه کارگری، تشکالت دانشجویی، قومی،تحرکا نظارت بر .12

 مذاهب و کارگری. ام،دانشجویی، اقو
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انتقال  با تأکید بر مواردی از قبیل ش نیروی جایگزینالزم برای پرور یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز .13

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهتجربیات، 

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  .14

ملکرد کارکنان عدفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی  هایفعالیت یدهسازمانو  یمش خطارائه  .15

 تحت سرپرستی.

 

 
دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 31جدول )  

 استناد قانونی شورا/کارگروه/کمیته ردیف

1 
ی هاخوابگاهکارگروه ساماندهی 

 دانشجویی
 شاك 29/12/1389صورتجلسه مورخ 

 و تغییر نام یگذارنامکارگروه  2

 آیین 21 ماده و 1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  13ماده 

 (1363 مصوب) آن ذیل های تبصره و مذکور قانون اجرایی نامه

مات کشوری ابالغی تقسی واحدهای و عناصر نام تغییر و گذاری نام العمل دستور

 مقام عالی وزارت 26/5/95 مورخ 65296 شماره به نامه

 21/12/1362مورخه  –ش م  /11063دستورالعمل شماره  کمیسیون کارگری 3

 29/5/1382مورخه  –هـ ش /9989/3/6دستورالعمل شماره  کمیسیون دانشجویی 4

  کمیسیون اقوام و مذاهب 5

 

 سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوریدفتر امور  ها و کمیته هایشوراها، کارگروهشرح ( 14جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

1 

ی 
ده

مان
سا

وه 
گر

ار
ک

اه
بگ

وا
خ

ها
ی

وی
شج

دان
ی 

 

 دانشجوییی هاخوابگاهبررسی وضعیت  -

 هااحتمالی امنیتی و سیاسی در خوابگاه هایفعالیترصد  -

رسیدگی به مشکالت و نواقص صنفی دانشجویان در  -

 هاخوابگاه

سیاسی، انتخابات و تقسیمات  رکلیمد

 کشوری )رئیس( 

 دانشگاه منتخب وزارت علوم 

دانشگاه منتخب وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی 

 اداره اطالعات 

 نیروی انتظامی

 سپاه پاسداران 

 حسب مورد هاارگانسایر 
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

وه  2
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قسیمات ی و تغییر نام عناصر و واحدهای تگذارنامهرگونه  -

ی هاحوزهکشوری، اراضی، عوارض طبیعی و جغرافیایی و 

 شهری و نظایر آن

 استاندار )رئیس(

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی )دبیر(

یا متخصص زبان و ادبیات  شناسزبان

 ی محلیهاشیگوفارسی یا 

 نماینده میراث فرهنگی

 جغرافیاکارشناس یا متخصص 

 یک نفر تاریخدان یا پژوهشگر تاریخ

3 

ی
گر

ار
ن ک

یو
س

می
ک

 

و تبیین حدود  ربطذیی هاارگانهماهنگ نمودن کلیه  -

وظایف هر یک از آنها در رابطه با مسائل سیاسی، امنیتی 

 و کارگری

در مورد عزل و نصب و جابجایی مدیران  نظرتبادلبحث و  -

 1کارخانجات درجه 

یی که در حدود اختیارات هانهیزمی واحد در ریگمیتصم -

 باشدیمشورای امنیت کشور 
 ی مربوطههانهیزممشاوره و راهنمایی مسئولین مربوطه در  -

ی در مورد شیوه برخورد با ریگمیتصمارائه پیشنهاد جهت  -

 اعتصابات و تشنجات

کارخانجات و  معضالت ،هایتینارضابررسی و تحلیل  -

 انعکاس آن به مسئولین

دن مسائل سیاسی امنیتی در شرایط مختلف هماهنگ نمو -

 در برخورد با مسائل کارگری

ی کشور توسط هااستانهماهنگی در موارد فوق در کلیه  -

 استان نیتأمشورای 

ی تخلفات در امور فوق و پیگیری آنها از طریق آورجمع -

 شورای امنیت کشور

)رئیس  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 کمیسیون(

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 

 دبیر کمیسیون() یکشور

 مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 صمت رکلیمد

 سپاه پاسداران )اطالعات(

 اداره اطالعات استان

 دادستان انقالب اسالمی

 نیروی انتظامی

 کارشناس کمیسیون کارگری
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

4 

ی
وی

شج
دان

ن 
یو

س
می

ک
 

ی هابحرانی وقوع تحرکات و هانهیزمی نیبشیپبررسی و  -

امنیتی، سیاسی و صنفی ـ رفاهی دانشجویی و ارائه 

راهکارهای پیشگیرانه به شورای تأمین استان و نیز 

 .ربطذیی هادستگاه

ی هادستگاهایجاد هماهنگی در میان کلیه نهادها و  -

ی ی سیاسی، امنیتهابحرانمسائل و  خصوص در ربطذی

مصوبات  براساسدانشجویی ی هاطیمحو صنفی ـ رفاهی 

 ی مربوطههادستگاهشورای تأمین و وظایف ذاتی 

اتخاذ تصمیم و اجرای آن در چارچوب مصوبات شورای  -

امنیت کشور و شورای تأمین استان در مواردی که شورای 

تأمین استان به کمیسیون مذکور تفویض اختیار نموده 

 باشد.

 

-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی )رئیس(

 وزارتی مربوط به هادانشگاهرئیس یکی از 

علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب 

ی مربوط هادانشگاهرئیس یکی از -وزیر مربوطه

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

رئیس یکی از -استان به انتخاب وزیر مربوطه

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در استان به 

 انشگاه آزاد اسالمیانتخاب رئیس د

نماینده فرمانده  -استان نماینده دادستان

 منطقه مقاومت بسیج استان

 نکل اطالعات استامعاون اداره

 معاون اطالعات نیروی انتظامی استان

یکی از مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم 

 ی استان به انتخاب رئیسهادانشگاهرهبری در 

 هادانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

حسب مورد از فرمانداران و روسای دیگر مراکز 

 دانشگاهی استان
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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ای، ، پایش اخبار و وقایع قومی، مذهبی، قبیلهیآورجمع -

 ها، موارد اختالفی و تنشفعالیت خصوصبهای طایفه

های تحلیلی گزارش ارائهبرانگیز، تجزیه تحلیل موضوع و 

 به مقام مافوق

های دینی و فرق مذهبی و تهیه و تدوین شناسنامه اقلیت -

 هاقومیت

تشکیل منظم جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون اقوام،  -

 فرق و مذاهب شورای تأمین استان.

صصی و شکیل جلسات کمیسیون تخریزی برای تبرنامه -

و مصوبات و ابالغ به  صورتجلساتجلسات عادی و تنظیم 

 های مرتبطاعضاء و دستگاه

های پیگیری جهت حسن اجرای مصوبات توسط دستگاه -

 های مدعوعضو کمیسیون و سایر دستگاه

تهیه و ارائه گزارش اقدامات و نتایج حاصل از اجرای  -

 (یادوره)بصورت  مصوبات به شورای تأمین استان

های دینی های اقلیتانجام امور مربوط به انتخابات انجمن -

 های مربوطدر چارچوب ضوابط و دستورالعمل

های دینی و ، تجمعات اقلیتییمایراهپبررسی درخواست  -

، استعالم اساسیقانوندر  شدهشناختهفرق و اقوام ایرانی 

 ربطذیو اخذ مجوز از مبادی 

حضور در جلسات کمیسیون در  برای یزیربرنامه -

 ها در صورت نیازشهرستان

های ها، مجامع و مراسم مربوط به اقلیتحضور در همایش -

 ها و تهیه گزارشدینی و فرق مذهبی و قومیت

انجام امور مرتبط با گردهمائی و تجمعات و مراسمات  -

 های دینیاقلیت

بی و هامنا )کلیساها و ...( مراکز مذ هیأتایجاد ارتباط با  -

 هاعمومی اقلیت

و نظرات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  -

 یهادورهو  هاشیهماکارشناسی و شرکت در جلسات 

 آموزشی مرتبط

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. -

رئیس ) یاجتماعمعاون سیاسی، امنیتی و 

 کمیسیون(

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 

 کمیسیون( کشوری )دبیر

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی

 دفتر امنیتی و انتظامی رکلیدم

 مایصداوسمدیرکل 

 رئیس دانشگاه تبریز

 رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 فرمانده انتظامی استان

 فرمانده سپاه استان

 مدیرکل اداره اطالعات استان

 دادستان استان

 

 

 )شرح وظایف(  معاون امور سیاسی-3-1-1

سیاسی، صنفی و انجمن حزب، انجمن سیتأسبررسی گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضیان  .1

در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعالم نظر در این  شده شناختههای دینی اسالمی و یا اقلیت

 .کشوروزارتزمینه به 
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های اسالمی و ها، انجمننظارت بر نحوه فعالیت احزاب، جمعیتبرگزاری جلسات فصلی در راستای  .2

 های سیاسی استان.تشکل

های دبیر کمیسیون عنوانبهمذاهب و ...  دانشجویان، کارگران، اقوام، فرق،پیگیری امور مربوط به  .3

 .استان و پیگیری اجرای مصوبات مذکور در

ای ـتـاسه در رـرانـیـگـشـیـات پـدامـاق امـجـان و انـتـری اسـارگـار کـبـش اخـایـد و پـرص .4

 ها و تجمعات کارگری.وگیری از بروز تنشـلـج

ها در رابطه با برپایی اجتماعات و های اقشار و گروهدرخواستبه دریافت، پیگیری و رسیدگی  .5

 های قانونی.ها مطابق دستورالعملراهپیمایی

 ن و بخشداران.های عمومی دولت به فرماندارادریافت و ابالغ سیاست .6

و انعکاس آن  لیتحل و هیتجزبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و آوری و جمعنظارت بر جمع .7

 .کشوروزارتبه 

نفوذ های ذیهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای مربوط به نشستنظارت بر اجرای برنامه .8

در رابطه با امور  نظر تبادلها و های آنمنظور آگاهی از دیدگاهسیاسی، اجتماعی و فرهنگی به

 مربوط به استان.

 سیاسی. یهاگروهرسیدگی به تقاضاهای واصله برای صدور مجوز تجمعات قانونی احزاب و  .9

 های الزم با ستاد انتخابات استان.انجام اقدامات و هماهنگی .10

یریتی آنان در های سطح استان و ارزیابی عملکرد مدها و بخشداریای از فرمانداریبازدیدهای دوره .11

 اداره امور.

 اندیشی مدیران ستادی استان با فرمانداران و بخشداران تابع.ای نشست همبرگزاری دوره  .12

 های آموزشی ویژه فرمانداران و بخشداران جدید االنتصاب.پیگیری و هماهنگی برگزاری دوره  .13

 های سیاسی.های افراد پیشنهادی برای تصدی پستکارشناسی سوابق و توانمندی و ارزیابی  .14

 پیگیری امور مربوط به جابجایی و انتصابات جدید بخشداران، فرمانداران و معاونین فرمانداری.  .15

 های دینی.هماهنگی و نظارت بر انتخابات انجمن اقلیت .16

 .احزاب 10ارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده و د شدهشناختههای دینی نظارت بر انتخابات اقلیت .17

)مربوط به اقلیت دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی(  شدهنییتع یهایمش خطها و ابالغ سیاست .18

 .کشوروزارتواصله از 

 ارائه مشاوره به مدیرکل. .19

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان .20

الزم در موارد  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 .ضروری

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظرات بیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .21

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس .22

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.  .23
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 )شرح وظایف( و تقسیمات کشوری معاون امور انتخابات-3-1-2

 مصوبات.پیگیری  ستاد انتخابات استان و یهاتهیکم هایفعالیتظارت بر ـ ن1

های مرتبط  نهیزم دراداری  ییافزاهمبرگزاری جلسات با مجموعه کارشناسی دفتر برای هماهنگی و ـ 2

 با شرح وظایف کاری.

 انتخابات. نهیمز درمجموعه استانی  هایفعالیتنظارت بر  منظور بهشهرستانی  یهاتیمأمورانجام ـ 3

 استان. یهاشهرستانبازدید از ستاد انتخابات ـ 4

 پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.ـ 5

در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم  واحدهای تابعبررسی مستمر و ارزیابی عملکرد ـ 6

 های انتخابیه استان.های اجرایی در حوزهموفقیت طرح

ها های انتخاباتی به فرمانداریها و ارسال دستورالعملنامهها، شیوهبخشنامههمکاری در تهیه و تدوین ـ 7

 های تابع.و بخشداری

 ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح استان.گزارش نوبه ارائهنظارت بر تهیه و ـ 8

 ها.جهت برگزاری انتخابات بین شهرستان ازین موردنظارت بر تهیه و توزیع وسایل و لوازم ـ 9

های تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و و تنگناهای فرمانداری حل برای رفع مشکالت ارائه راهـ 10

 ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات.شرکت در گردهمایی

 مدیریت امور مربوط به سامانه جامع انتخابات.ـ 11

 انتخابات و تقسیمات کشوری. نهیزم درآموزشی الزم  یاهبرنامهنظارت بر اجرای ـ 12

انتخابات و  نهیزم درهای حقوقی به فرمانداران، بخشداران، معاونین سیاسی ارائه مشاوره و معاضدتـ 13

 تقسیمات کشوری.

 انجام وظایف تقسیمات کشوری استان. نهیزم درانجام بازدیدهای میدانی ـ 14

 تهیه گزارشات کارشناسی بر اساس شرح وظایف دفتر سیاسی. نهیزم درنظارت ـ 15

 های تقسیمات کشوری.نظارت بر تهیه و تدوین طرحـ 16

 های مرتبط با تقسیمات کشوری.نظارت بر تشکیل کمیسیونـ 17

 نظارت بر اجرای طرح کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.ـ 18

به ایجاد، الحاق، انتزاع و ارتقاء نقاط و واحدهای مختلف  های مربوطبررسی و نظارت بر فعالیتـ 19

تقسیمات کشوری در سطح استان )مانند روستا، شهر، دهستان، بخش و شهرستان( در چارچوب قانون، 

 تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

ها و نظر در مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی، اصالح حریم و محدوده شهر بررسی و اظهارـ 20

بررسی ابهامات و اختالفات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری 

 با توجه به مستندات موجود.

 ارائه مشاوره به مدیرکل.ـ 21 

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمانـ 22

 الزم در موارد ضروری. یهاییراهنماتی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه واحدهای تحت سرپرس



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 112

 

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین ـ 23

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقسـ 24

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.ـ 25

 

 )شرح وظایف( رئیس گروه امور سیاسی، اقوام و مذاهب-3-1-3

ها برگزاری همایش مشترك معاونین سیاسی و انتظامی فرمانداری مربوط به امورپیگیری و هماهنگی ـ 1

 های استان.ای آن در شهرستانموضوعی و در صورت امکان برگزاری نوبه صورت بهو بخشداران 

آشنایی بیشتر  منظور به هایفرماندارهای آموزشی ویژه مسئولین دفاتر سیاسی پیگیری برگزاری دورهـ 2

 با وظایف محوله.

 و احزاب سیاسی فعال در استان. هاتشکلبا  شده ریزیبرنامهگزاری جلسات مستمر و برـ 3

 ها و تجمعات قانونی.انجام امور مربوط به درخواست مجوز راهپیماییـ 4

های پیگیری امور دانشجویی و تجمعات و اعتراضات قانونی دانشجویان و برگزاری مستمر کمیسیونـ 5

 .های احتمالیالزم جهت جلوگیری از اعتراضات و نارضایتی  دانشجویی و ارائه راهکارهای 

ی های کارگری و ارائه راهکارهای الزم جهت جلوگیریونـسـیـمـزاری کـرگـت بـهـی جـگـنـاهـمـهـ 6

 .های کارگریاز اعتراضات و بحران

ای نماز جمعه سطح ـههـبـطـی و خـاسـیـع سـایـار و وقـبـی از اخـلـیـلـحـت یاـهزارشـگه ـارائـ 7

 .ربطذیاستان و انعکاس به مبادی 

 .ربطذیتحلیلی به مراجع  یهاگزارشمربوط به حوزه اقوام و مذاهب و ارائه  پیگیری مسائلـ 8

فذ اجتماعی و مذهبی ـنـتـم یاـهتـیـصـخـشان، ـگـبـخـا نـی بـشـدیـانمـات هـسـلـری جـیـگـیـپـ 9

 .در راستای حل مسائل استان

وع به ـبـتـی وزارت مـالغـاب یاـههـامـننـیـیآ اتـسـلـجورتـصات و ـبـاتـکـال مـارسـ 10

 .هاداریـانـرمـط و فـبـرتـای مـهاهـگـتـدس

ای ـهاهـگـتـب از دسـذاهـوام و مـون اقـیـسـیـمـک ازـیـن وردـمات ـالعـار و اطـآوری آمعـمـجـ 11

 .اـهداریـانـرمـو ف ربطذی

های تخصصی برگزاری جلسات کمیسیون اقوام و مذاهب در قالب جلسات عادی و نشست ریزیبرنامهـ 12

 .ربطذیبه مبادی  جلساتصورتو تهیه مصوبات و ارسال 

 یهادستگاهتخصصی از طریق  یهانشست، جلسات و هاونیسیکمپیگیری روند اجرای مصوبات ـ 13

 مرتبط.

 .کشوری ربطذیاستان و ارائه و انعکاس به مبادی  نیتأمانعکاس نتایج مصوبات حاصله به شورای ـ 14

 .گیری و انعکاس در صورت لزومو گزارش های تابعتعامل با فرمانداریـ 15

 های الزم.صدور مجوز منظور بههای سیاسی و صنفی و تشکیل پرونده تشکلپیگیری ـ 16

های است استاندار و حضور شخصیتـه ریـداران بـشـخـداران و بـرمانـای فش دورهـایـمـزاری هـرگـبـ 17

 کشوری در صورت نیاز. ربطذی
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گیری در سطوح شورای برای تصمیم طرح قابلموارد  ها، آماده کردن اطالعات و اهمّتحلیل دادهـ 18

 معاونین و سایر شوراهای فرادستی )شاك(.

در  هاانتخاباتی در و احزاب سیاس هاگروهسیاسی  هایفعالیتاز روند  یانوبهتهیه و ارائه گزارش ـ 19

 .کشوروزارتدر  ربطذیسطح استان و تحرکات سیاسی انتخاباتی به مراجع 

و  نظرصاحبو  مؤثرهای عضو کمیسیون، افراد و اشخاص عامالت با دستگاهـتت ـویـقـمام به تـتـاهـ 20

 وری.... در راستای افزایش بهره

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.ـ 21

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه ـ 22

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. ـ23
 

 )شرح وظایف( رئیس گروه امور انتخابات و تقسیمات کشوری-3-1-4

 های مرتبط با تقسیمات کشوری.تشکیل کمیسیون -1

نیاز برای برگزاری انتخابات در استان و اعالم  برآورد اعتبارات، نیروی انسانی، وسایل و لوازم مورد -2

ملزومات  نیتأمهای انتخابیه استان جهت و همکاری با حوزه کشوروزارتبه مسئولین مافوق و 

 برگزاری.

 سازی پایگاه داده عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.بازنگری و بهنگام -3

اء نقاط و واحدهای مختلف تقسیمات انجام مطالعات الزم در خصوص ایجاد، الحاق، انتزاع و ارتق -4

تعاریف  قانونکشوری در سطح استان )مانند روستا، شهر، دهستان، بخش و شهرستان( در چارچوب 

 و ضوابط تقسیمات کشوری.

 های انتخابیه استان و ارائه اصالحات در صورت نیاز.مطالعه و بازنگری حوزه -5

 ها.تهیه شناسنامه انتخابات استان و شهرستان -6

 های قانونی و حریم شهرها.اری با حوزه معاونت عمرانی استانداری در خصوص تهیه محدودههمک -7

های ها و بخشداریاندرکاران اجرایی انتخابات از طریق فرمانداریهماهنگی و نظارت بر آموزش دست -8

 تابع استان.

ها و طبیعت ها، ترسیم خطوط مرزی و پیاده نمودن نقاط بر روی نقشهنقشه یساز بهنگامنظارت و  -9

و رفع اختالفات مرزی، تعیین حدود و همچنین مساحی واحدهای تقسیمات کشوری در سطح 

ها، ادارات، نهادها های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازماناستان و ارائه اطالعات و نقشه

 وقی.و متقاضیان حقیقی و حق

 های اجرایی انتخابات در سطح استان.هیأتهای الزم با انجام همکاری -10

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  -11

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. -12
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 )شرح وظایف( مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی -3-2 

بخشی امور مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی استان و برگزاری جلسات مشترك ظمـو ن یـدهانـازمـس -1

 های حاکمیتی.با سایر دستگاه

های امنیتی و انتظامی و برگزاری جلسات موجبات امنیت پایدار با هماهنگی و همراهی دستگاه نیتأم -2

 های حاکمیتی.مشترك با سایر دستگاه

های دریافتی و همچنین ین، مقررات و دستورالعملـوانـح قـیـحـرای صـت اجـهـزی جـریهـامـرنـب -3

 .ربطذیهای تعامل صحیح با دستگاه

نظر با اثربخشی و کارایی اهداف مورد دن به ـیـای رسـتـاری در راسـور جـا و امـههـامـرنـت بـدایـه -4

 مطلوب در امور امنیتی و انتظامی.

ساماندهی و کنترل امور مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین هماهنگی با ریزی، برنامه -5

 در حوزه امور مبارزه با قاچاق در سطح استان. ربطذیهای دستگاه

استان و نظارت بر دبیرخانه  نیتأمابالغی از سوی شورای امنیت کشور در شورای  یهایمش خطارائه  -6

 های زیرمجموعه.استان و کمیسیون نیتأممناسب جهت جلسات شورای  کار دستورشتا و تهیه 

 ها.ریزی در راستای اجرای صحیح عملکرد دستگاههای زیرمجموعه شتا و برنامهتدوین اهداف کمیسیون -7

ها، نهادها و شهرستان، فرمانداری نیتأمها به شورای ، دستورالعمل، بخشنامهجلساتصورتابالغ  -8

 .ربطذیای به مبادی گزارش نوبه ارائهروند اجرای صحیح آنها و  برو نظارت  ربطذی یهاسازمان

های تابعه و شهرستان نیتأمشورای  جلسات صورتنظارت بر تدوین و مراحل اجرای مصوبات مربوط به  -9

 های زیرمجموعه و پیگیری مباحث امنیتی و انتظامی استان.کمیسیون

توسعه و  منظور بهو ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان  نیتأمهای الزم در راستای هماهنگی -10

 های مرتبط با مشاغل امنیتی(.)با توجه به حساسیت کلادارهتقویت بدنه کارشناسی 

 های تابع.تغییر شرایط در استان و شهرستان مالحظه باهای امنیتی و انتظامی ساالنه اعالم اولویت -11

 تالش برای ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات کارکنان تحت مدیریت.اعالم نیازهای آموزشی ساالنه و  -12

 نظارت بر حسن ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه استانداری بر اساس دستورالعمل ابالغی. -13

، یگذاراستیس نهیزم در) کشوروزارتها و فراهم نمودن موجبات اجرای وظایف نظارت بر ساماندهی مرز -14

 هماهنگی و ...(.

 مجموعه آن. های زیرها و کمیتهاستان، کمیسیون نیتأمرگزاری مستمر جلسات شورای نظارت بر ب -15

 ها به بحران و آشوب.ممانعت از تبدیل آن منظور بهمراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی  -16

 دارای رده حفاظتی. ساتیتأسحفاظت اماکن و  نیتأمهای مربوط به نظارت بر فعالیت -17

 ها.ها و راهپیماییجهت برقراری امنیت اجتماعات، تشکلریزی برنامه -18

انتقال  با تأکید بر مواردی از قبیل الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز -19

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهتجربیات، 

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در ـ 20

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمش خطارائه ـ 21

 تحت سرپرستی.
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 دفتر امور امنیتی و انتظامی ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 15جدول )

 قانونیاستناد  عنوان ردیف

 شورای تامین استان 1
 کشور تیامن یشورا التیتشک به راجع قانون

 08/06/1362 مصوب 

 حوادث غیرمترقبه انتظامات و امنیت کارگروه 2

 3 تبصره یاجرا در  04/02/1391 خیتار به 31/12049

 سازمان التیتشک قانون ییاجرا نامه نییآ 15 ماده

 یسو از کارگروه فیوظا شرح ابالغ کشور بحران تیریمد

 به کشور بحران تیریمد عالیشورای سییر مقام میقا

 تیامن یتخصص کارگروه سییر و یانتظام یتیامن معاون

 (کشور ریوز معاون)  کشور انتظامات و

3 
 کاربرد با پهپادها بکارگیری چگونگی ساماندهی کمیته

 استان یرنظامیغ
 24/04/1396 مورخه 17043شماره نامه 

 10/03/1388مورخه  10/9292نامه شماره  استان مخدر مواد با مبارزه ورود و عرضه با مقابله کمیته 4

 2018 تبریز انتظامی و امنیتی کمیته 5

 نامهتصویب 06/02/1396 مورخ ه 53732 ت/12481

 یمل ستاد رمجموعهیز تهیکم عنوان به وزیران هیأت

 2018 زیتبر یگذار استیس

 سفر تسهیالت انتظامی و امنیتی کمیته 6

  08/11/1392 مورخ ه 50107 ت/169067 نامهتصویب

 جادیا و یداخل یگردشگر توسعه منظور به وزیران هیأت

 رفاه یبرا مناسب خدمات ارائه در انسجام و یهماهنگ

 (دهگانه یهاتهیکم) گردشگران و مسافران حال

 یراستا در 10/11/1395 مورخ 120-11213 هیابالغ

 ارتقاء و یسامانده ییاجرا دستورالعمل نمودن ییاجرا

 استان سفر خدمات

7 
 هوشمند یهاسامانه از یمندبهره و استقرار استانی کمیته

 نظارتی

 07/09/1396 مورخه 36407 شماره هیابالغ

 یها سامانه از برداریبهره و استقرار دستورالعمل

 مصوب( یشهر برون و یشهر معابر) ینظارت هوشمند

 یشورا شیپا بر نظارت یمرکز نیسیکم 24/05/1396

 تخلفات به یدگیرس قانون 30 ماده موضوع کشور تیامن

 فیوظا شرح قانون و 1389 مورخه مصوب یرانندگ

 مجلس 1362 مصوب کشور تیامن یشورا

 از برداریبهره و استقرار دستورالعمل و اسالمیشورای

 12/02/1394 مصوب ینظارت هوشمند یها سامانه

 کشور تیامن یشورا

 مترو امنیتی کمیته 8

 18/10/1396 مورخه م/43454 شماره هیابالغ

 ها،ستگاهیا یانتظام و یتیامن ،یحفاظت دستورالعمل

 یشورا 05/09/1396 مصوب مترو ساتیتاس و خطوط

 کشور تیامن
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 استناد قانونی عنوان ردیف

 نحیاتی  استا ساتیتأساز اماکن و  کننده دیبازدکمیته   9

 یتیامن – یحفاظت میحر نییتع قانون ییاجرا نامه نییآ

 مورخه جلسه مصوب کشور ساتیتاس و اماکن

 م /36686 هیابالغ شماره به وزیران هیأت 11/07/1397

 02/08/1397 مورخه

 در شده واگذار اماکن مراقبت و حفاظت دستورالعمل و

 مصوب اساسیقانون 44 اصل یکل یهااستیس یاجرا

 کشور تیامن یشورا 30/04/1393

 استان نیتأم شورای کمیسیون ورزشی 10

شورای امنیت  23/06/1393به استناد مصوبه مورخه 

ه ش /11888/4/6کشور و دستورالعمل ابالغی شماره 

 30/08/1393مورخه 

11 
مقابله با قاچاق سالح و جمع آوری سالح های  کمیسیون

 غیرمجاز
 17/06/1395مورخه  18812طی نامه شماره ابالغ 

12 
 مدارك و اسناد جعل با مقابله و پیشگیری کمیسیون

 استان رسمی

مورخه  ه/6338 ت/م/87-14424   نامه شماره

14/07/1387 

 استان نیتأم شورای مرز ژهیو کار 13

 یعالیشورا 577 جلسه مصوبات اساس بر فیوظا شرح

 مورخه 42747 شماره هیابالغ و یمل تیامن

 تیامن یشورا مرز ژهیو کار محترم ریدب 12/09/1397

 .باشدیم کشور

 استان سرقت با مقابله و کمیسیون پیشگیری 14

 29/02/1373 خیتار به ه 140248/3/13

 24/09/1392 خیتار به ش خم/13785/3/13 هیابالغ

 تیامن یشورا جلسه مصوب سرقت از یریشگیپ طرح

 11/03/1393 خیتار به کشور

 25/02/1395 خیتار به ش ه /305/3/13 هیابالغ

 مسلحانه یها سرقت با مقابله و یریشگیپ دستورالعمل

 یاعتبار موسسات و بانکها از

 استان ساتیتأس و اماکن از حفاظت کمیسیون 15

 یتیامن – یحفاظت میحر نییتع قانون ییاجرا نامه نییآ

 مورخه جلسه مصوب کشور ساتیتاس و اماکن

 م /36686 هیابالغ شماره به وزیران هیأت 11/07/1397

 02/08/1397 مورخه

 در شده واگذار اماکن مراقبت و حفاظت دستورالعمل و

  اساسیقانون 44 اصل یکل یهااستیس یاجرا

 کشور تیامن یشورا 30/04/1393 مصوب

 17/03/1390 خیتار به ش ح/3496/8/5 شماره هیابالغ و

 اماکن از حفاظت ونیسیکم 31/01/1390 مورخه مصوبه

 حفاظت دستورالعمل و کشور تیامن یشورا ساتیتاس و

 یسازمانها دفاتر و یخارج یها یندگینما تیامن و

 مصوب رانیا یاسالم یجمهور در یالمللنیب

 هیابالغ شماره به کشور تیامن یشورا 03/05/1395

 27/05/1395 خیتار به ش ح /12718/2/2/2
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 استناد قانونی عنوان ردیف

 سایبری جرایم و تخلفات با مقابله کمیسیون 16

 بر کنترل و نظارت یتخصص تهیکم لیتشک دستورالعمل

 امور انتظام و یساز سالم منظور به ینترنتیا تخلفات

 1395  یفرهنگ تهاجم با مقابله یبرا ینترنتیا

 کمیسیون  ارتقاء امنیت گردشگران 17

 خیتار به ش الف /18593/25/4 شماره هیابالغ

 بر نظارت یمرکز ونیسیکم جلسه نیاول 18/11/1393

 ارسال و کشور تیامن یشورا گردشگران تیامن

 نامبه یاستان جلسات لیتشک یبرا مربوطه دستورالعمل

 و یخارج گردشگران تیامن ارتقاء دستورالعمل

 یگردشگر یمقصدها

18 
 با مبارزه  بر نظارت و یهماهنگ ،یزیربرنامه ونیسیکم

 ارز و کاال قاچاق

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستورالعمل  4ماده 

ستاد  06/12/1393د مورخه /7536/93ابالغی شماره 

 مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی 19
 ح ش مورخه/217/2/2/2ابالغ طی نامه شماره 

31/1/1395 

 کمیسیون امور امنیتی استان 20
 مصوب کشور تیامن یشورا التیتشک به راجع قانون

08/06/1362 

 هاکمیسیون حفاظت از شخصیت 21
 و 27/04/85 مورخه 12691 شماره یهادستورالعمل

 شاك 18/09/1396 مورخه 37736 شماره

  کمیسیون نظارت بر مواد ناریه صنعتی و تجاری 22

 ستاد امنیت انتخابات استان 23
 مورخه ش ح/6392/6/4/3 شماره به یابالغ دستورالعمل

10/05/1394 

 ستاد اربعین 24
 22/01/1397مورخه  6833دستورالعمل ابالغی شماره 

 ستاد مرکزی اربعین حسینی )ع(
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 دفتر امور امنیتی و انتظامی ها و کمیته هایشوراها، کارگروه شرح(16جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

1 

ان
ست

ن ا
می

 تا
ی

ورا
ش

 

 هایتحلیل و تجزیه و گزارشات و اخبار بررسی و بندیجمع -

 .استان اجتماعی و سیاسی امنیتی، حساس امور به مربوط

 شورای به استان اجتماعی و سیاسی امنیتی، وضع گزارش -

 .کشور امنیت

 .کشور امنیت شورای با هماهنگی ایجاد -

 نهادها و هاارگان از یک هر اختیارات و وظایف حدود تبیین -

 هر قانونی وظایف چهارچوب در استان امنیت با رابطه در

 .آنها از یک

 و هاشهرستان تأمینشورای با مستقیم ارتباط برقراری -

 .تابعه هایبخش

 شورا سیرئ بعنوان استاندار

 یاجتماع و یتیامن ،یاسیس معاون

 یانتظام و یتیامن رکلیمد

 استان، نیتام یشورا رخانهیدب سیرئ

 استان یانتظام فرمانده

 عاشورا، سپاه فرمانده

 استان اطالعات اداره کل ریمد

 استان یدادگستر کل سییر

 (ع) حمزه 21 لشکر یاتیعمل قرارگاه فرمانده

 استان مرکز انقالب و یعموم دادستان
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 سوی از ابالغی یهاطرح و هادستورالعمل دقیق اجرای -

 مرکز

 ی پیشنهادیهاطرح و کارشناسی نظرات نقطه ارائه -

 مرکز به استان وضعیت با متناسب

 دقیق اجرای در کارگروه اعضای بین الزم یهماهنگ جادیا -

 متخذه تصمیمات

 مرکز از ابالغی تدابیر به توجه با الزم یمشخط ارائه -

 استان بحران مدیریت هماهنگی شورای با هماهنگی -

 گانه 21 تخصصی یهاکارگروه از یکی عنوانبه

 رزمایش اجرای برای سناریو یسازآماده و پیگیری -

 (رییس) اجتماعی امنیتی سیاسی معاون

 (جانشین) انتظامی امنیتی مدیرکل

 (دبیر) شتا دبیرخانه سییر

 استان دادگستری رییس مقامقائم

 استان اطالعات کلاداره معاون

 انتظامی فرماندهی معاون یا جانشین

 استان

 عاشورا سپاه فرماندهی معاون یا جانشین

 مقاومت فرماندهی معاون یا جانشین

 استان بسیج

 بحران مدیریت کلاداره معاون یا جانشین

 استان

 یهایفرمانده از هریک معاون یا جانشین

 استان در مستقر ارتش

 تبریز فرماندار
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 کشور فضای در ایمنی نیتأم و امنیت افزایش -

 پهپاد پرنده وسایل از یریگبهره برای مناسب سازوکار ایجاد -

 یرنظامیغ امور در

 بردارانبهره بر امنیتی نظارت اعمال و مدیریت کنترل، -

 حقوقی و حقیقی

 در سرنشین بدون پرنده وسایل ورود کنترل و ساماندهی -

 کشور ورودی مبادی

 برای یرنظامیغ پهپادهای مدیریت جامع سامانه ایجاد -

 کشور در پرنده وسایل این از سوءاستفاده از جلوگیری

 کشور فضای در پروازها کلیه ایمنی ارتقاء -

 امور در مذکور وسایل از یریگبهره و مناسب فضای ایجاد -

 یرنظامیغ

 در سرنشین بدون مدل پرنده وسایل خروج و ورود نظارت -

 کشور خروجی و مبادی

 سرنشین بدون مدل پرنده وسایل از استفاده ساماندهی -

 پروازی هایفعالیت هماهنگی در رویه وحدت ایجاد -

 یبرداربهره در ناهماهنگی هرگونه از جلوگیری -

 مردم خصوصی حریم رعایت -

 استان اطالعات کلاداره

 استان انتظامی فرماندهی

 عاشورا  سپاه

 دادستانی

  کالنشهر  فرمانداری

 استان مرزبانی فرماندهی

 استان وپرورشآموزش کلاداره

 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان

 استان مرکز یمایصداوس

 استان در دفاع وزارت نماینده

 استان گمرکات کلاداره

 استان یهافرودگاه

  اسالمی جمهوری هواپیمایی سازمان

 هوایی پدافند فرماندهی

 هوایی پایگاه فرماندهی

 هوانیروز فرماندهی

 استان جوانان و ورزش کلاداره
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 باعرضه مقابله یهااستیس پیشنهاد ارائه و بررسی -

 مربوط یهابرنامه و هاطرح خصوص در نظر اظهار و بررسی -

 عرضه با مقابله به

 یهابرنامه و هاطرح خصوص در نظر اظهار و بررسی -

 وادم قاچاق و توزیع داخلی یهاشبکه با برخورد و شناسایی

 مخدر مواد قاچاق و توزیع در بیگانه اتباع نقش مخدر،

 ...و هاگلوگاه و مواصالتی محورهای کنترل چگونگی -

 اجرای نحوه خصوص در الزم یهااستیس پیشنهاد و بررسی -

 جامعه سطح در معتادین یآورجمع و مانورها

 ایاجر حسن جهت در اجرائی راهکارهای ارائه و یزیربرنامه -

 عرضه با مقابله نهیزم در ستاد مصوبات

 رسالا و حاصله نتایج و شدهانجام اقدامات از گزارش تهیه -

 مرکزی دبیرخانه به

 استان اطالعات کلاداره

 عاشورا سپاه

 دادستانی

 انقالب دادگاه

 استان مرزبانی فرماندهی

 استانداری انتظامی و امنیتی کلاداره

 استان یهازندان کلاداره

 آجا ارشد فرماندهی

 مخدر مواد با مبارزه پلیس فرماندهی

 استان

 استان گمرکات کلاداره
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 معرفی با ارتباط در یکسال برای و بوده موقتی کمیته این -

 گردشگری پایتختعنوان به شرقی آذربایجان استان

 سال پایان از پس و بوده اسالمی کنفرانس عضو کشورهای

 رسید اتمام به 1397 و 1396

 2018 تبریز یگذاراستیس شورای رمجموعهیز کمیته این -

 یهادستورالعمل براساس را خود وظایف که بود استان

 رساند سرانجام بهشده ارائه

  (رییس) انتظامی امنیتی مدیرکل

 استان  انتظامی فرماندهی نماینده

 عاشورا  سپاه فرماندهی نماینده

 تبریز  شهرداری-تبریز  فرمانداری

 اطالعات کلاداره

 تبریز  دادستانی

 شهرداری ترافیک وونقل حمل سازمان

 ی اونقل جادهحمل و راهداری کلاداره

 و ادارات از نمایندگانی ضرورت حسب

 مرتبط یهاسازمان
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 ستاد از صادره یهادستورالعمل دقیق اجرای -

 استان سفر تسهیالت یگذاراستیس- -

 سال پایانی ایام مسافرت پیک فصل دو در جلسات برگزاری -

 تابستان فصل برای خرداد پایانی ایام و نوروز برای

 گردشگران امنیت و نظم حفظ برای الزم تصمیمات اتخاذ -

 تابستان و نوروز در مسافرت پیک زمان در

 فضای ایجاد راستای در کمیته اعضای با الزم یهایهماهنگ -

 گردشگران و مسافران برای روانی امنیت آرامش و امن

 وها شهرستان برای ازیموردن یهایمش و راهکار اتخاذ -

 به مربوط اخبار یبندجمع و شهرستانی جلسات پیگیری

 گردشگران انتظامی و امنیتیمسائل 

 استان  سفر تسهیالت ستاد با هماهنگی -

 یهاراه و ترافیکیمسائل  خصوص در الزم تصمیمات اتخاذ -

 مواصالتی

 (رییس) انتظامی امنیتی مدیرکل

 استان انتظامی فرماندهی نماینده

 عاشورا سپاه فرماندهی نماینده

 تبریز فرمانداری

 تبریز شهرداری

 اطالعات کلاداره

 تبریز دادستانی

 شهرداری ترافیک وونقل حمل سازمان

ی اونقل جادهحمل و راهداری کلاداره

 و ادارات از نمایندگانی ضرورت حسب

 مرتبط یهاسازمان
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 امنیت شورای 24/05/1396 مصوب ابالغی دستورالعمل ـ اجرای -

 کشور

 مرتبط هایشهردار از رسیده یهادرباره طرح نظر اعالم و بررسی - -

 نظارتی یهانیدورب جانمایی با

 از یبرداربهره و اجرا خصوص درها دستگاه بین هماهنگی - -

 دستورالعمل این مشمول یهاسامانه

 برای استان در موجود یهاتیظرف از استفاده برای هماهنگی - -

 دستورالعمل اهداف تحقق

 در کهها طرح اجرای در دستورالعمل با مغایر موارد گزارش ارسال - -

 مرکزی کمیسیون به است نشدهوفصل حل استانی کمیته

 کشوروزارت

 کمیسیون به کمیته ساالنه عملکرد و مستمر یهاگزارش ارسال - -

 کشور امنیت شورای مرکزی

 (رییس) اجتماعی امنیتی سیاسی معاون

  (دبیر) عمرانی امور معاون

 (جانشین) انتظامی امنیتی مدیرکل

 تبریز دادستان

 اطالعات کلادارهمقام قائم 

 استانداری  فناوری مدیرکل

 عاشورا  سپاه فرماندهی جانشین

 استان  انتظامی فرماندهی جانشین

 راهور  پلیس فرمانده 

 استان  راهسیپل فرمانده

 مدیرکلاستان ) ترافیک هماهنگی شورای دبیر

 (استانداری فنی دفتر

 تبریز شهردار

 یاونقل جادهحمل و راهداری مدیرکل
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 و خطوط ،هاستگاهیا امنیتی و حفاظتی دستورالعمل اجرای -

 کشور امنیت شورای 18/10/1396 ابالغی مترو ساتیتأس

 جهت ینیتأم اقدامات سایر و حفاظتی امنیتی چتر گسترش -

 طرح در شدهینیبشیپ هدف تحقق

 اقدامات با مقابله و مواجهه در آمادگی حفظ و پیشگیری -

 با مقابله و یشگیریپ -بیوتروریسم  و انتحاری و تروریستی

 غیرمترقبه سوانح و حوادث احتمالی، تهدیدات

 میانتظا اقدامات انجام غیرمشهود و مشهود جرایم با برخورد -

 خطوط و هاستگاهیا عمومی نظم راستای در

 ،اماکن به احتمالی یهابیآس و خسارات بروز از پیشگیری -

 تجهیزات و ساتیتأس

 بین همکاری و تعامل هماهنگی، سطح کردن نهادینه -

 نظامی و انتظامی امنیتی، نیروهای

 (رییس) اجتماعی امنیتی سیاسی معاون

 (جانشین) انتظامی امنیتی مدیرکل

 استان انتظامی فرماندهی نماینده

 عاشورا سپاه نماینده

 اطالعات کلاداره ندهینما

 تبریز دادستانی

 حراست( ری)مد شهرداری

 مترو یبرداربهره شرکت مدیرعامل
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 هاتیحساسو  هاطیشرابازدید از اماکن براساس   -

 ساتیتأسارائه گزارش به کمیسیون حفاظت از اماکن و  -

 ظارت بر وضعیت حفاظتی و حراستی اماکن -

 استان ساتیتأساحصاء نقاط ضعف و قوت اماکن و  -

نمایندگان عضو کمیسیون حفاظت از 

 استان ساتیتأساماکن و 
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 ورزشی مسابقات تیامن و نظم نیتأم -

 ورزشی یهامیت اندرکاران دست و اعضا امنیت نیتأم -

 ورزشی مسابقات تماشاگران امنیت نیتأم -

 ورزشگاه خارج و ورزشگاه محیط در تیامن و نظم نیتأم -

 از یریشگیپ و در مسیر سالم هیجانات تیهدا و کنترل -

 اغتشاش سمت به هیجانات سوق

-استانداری  امنیتی و سیاسی معاون

 نیروی -انتظامی  و امنیتی مدیرکل

اطالعات  اداره -پاسداران سپاه-انتظامی 

 و ورزش اداره-صداوسیما  -دادستانی –

 جوانان

 دبیر-مربوطه شهرستان فرماندار

 کمیسیون

 نیاز در صورت هادستگاه سایر
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 یهاسالح وضعیت آخرین رصد و واحوالاوضاع بررسی -

 استان در غیرمجاز

 مجاز یهافروشگاه ایجاد بر مبنی وارده تقاضاهای بررسی -

 فروشی اسلحه

 کشفیات سهمیه اعالم و گرفتهانجام کشفیات تعداد بررسی -

 هرسال در استان برای

 منفجره مواد و نورافشانی با مرتبط مسائل بررسی -

 و فرهنگی باشگاه ایجاد بر مبنی مرتبط تقاضاهای بررسی -

 یراندازیت اهداف یورزش

 استان سالح خلع یاطالعات از کمیته فعالیت بر نظارت -

 اتخاذ و رمجازیغ و مجاز سالح با مرتبط میجرا بررسی -

 جرم. از جلوگیری جهت در مقتضی تصمیم

 یانتظام و امنیتی مدیرکل

 استان اطالعات کلاداره نماینده

 عاشورا سپاه اطالعات نماینده

 عاشورا سپاه اطالعات حفاظت نماینده

 ارتش نماینده

 (پاوا) ناجا نماینده

 صداوسیما نماینده

 استان ستیزطیمح نماینده

 استان مرکز دادستان نماینده

 ناجا اطالعات حفاظت نماینده
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 از اعم یرسم اسناد و مدارك ایمنی ضریب مستمر ارزیابی -

 جعل مقابل در آنها یریپذبیآس و الکترونیک و چاپی

 اسناد و مدارك جعل از پیشگیری منظوربه الزم تدابیر اتخاذ -

 آنها ایمنی ضریب افزایش و رسمی

 اسناد و مدارك صدور و تولید طراحی، راهکار های ارائه -

 جهان یهایفناور و هاهیرو آخرین مطابق ایمن رسمی

 و مدارك ایمنی ضریب خصوص در نظر اعالم و بررسی -

 صدور آنها از قبل رسمی، اسناد

 دتولی ضوابط و استانداردها خصوص در اطالعاتی بانک ایجاد -

 ایمن رسمی اسناد و مدارك صدور و

 مرتبط اداری یهاهیرو و قوانین اصالح پیشنهاد -

 مرتبط یهادستگاه سوی از مصوبات اجرای بر نظارت -

 یهادستگاه احتمالی تخلفات گزارش و عملکرد بررسی -

 مربوطه.

 تظامیان فرماندهی- اطالعات کلاداره

 -استان ادگسترید -عاشورا  سپاه- استان

 احوالثبت کلاداره

 کلدارها- امالك و اسنادثبت کلاداره

 وپرورشآموزش

- استان تجارت و معدن صنعت، سازمان

 بیرد -استان  مرکز یمایصداوس

 هابانک هماهنگی کمیسیون

 کلرهادا- استان در دفاع وزارت نماینده

 مایندگین-استان  دارائی و اقتصادی امور

 استان در خارجه امور وزارت

 شوراهای و شهری امور کلاداره

 استانداری

 دولت شبکه اطالعاتفناوری مدیر

 استانداری

 استان آگاهی پلیس فرماندهی

 استان یزیربرنامه و مدیریت سازمان
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 یعالیشورا 577 جلسه مصوبات اساس بر فیوظا شرح -

 12/09/1397 مورخه 42747 شماره هیابالغ و یمل تیامن

 .باشدیم کشور تیامن یشورا مرز ژهیو کار محترم ریدب

 یمرز مناطق در روزآمد تیریمد و یزیربرنامه  -

 داریپا تیامن نیتام و توسعه یبرا مناسب یهاطرح هیته -

 یمرز مناطق

 یراشو مرز ژهیکارو به شنهاداتیپ ئهاار و مرزها موثر کنترل -

 کشور تیامن

 جهت هاسازمان و نهادها همه مشارکت نهیزم نمودن فراهم -

 یمرز مشکالت فصل و حل

 یمرز مناطق تیامن ارتقاء -

 یهایهمکار و مناسبات تیتقو نهیزم نمودن فراهم -

 هیهمسا یکشورها با مشترك

 یاطالعات اشراف تیتقو یبرا مناسب نهیزم نمودن فراهم -

 یمرز مناطق در

 زمر ژهیکارو به ارسال و مرزها یتیامن میحر نیتدو و هیته -

 کشور تیامن یشورا

 به ارسال و یمرز یهاگزارش و اخبار یبررس و یبندجمع -

 کشور تیامن یشورا مرز ژهیکارو

 و داتیتهد ها،فرصت از اعم مسائل لیتحل و هیتجز -

 یمرز یهابیآس

 و ییهوا ،ینیزم مجاز یمرزها جادیا یشنهادهایپ یبررس -

 ییایدر

 مرز یانسداد و یعمران یهاپروژه یاجرا بر مستمر نظارت -

 مجاز یمرزها و یمرز یهابازارچه بر الزم و موثر نظارت -

 ییهوا و ینیزم

 یکشورها تحرکات و مرزها یانوبه یهاگزارش ارسال -

 هیهمسا

 رزهام یعمران اقدامات و انسداد  ساالنه برنامه نیتدو و هیته -

 کشوروزارت به هیاغرا و

 مشکالت یریگیپ و مرزها از مستمر دیبازد و یسرکش -

 یمرز مناطق

 یاستان ربطذی یهاسازمان و هادستگاه عملکرد بر نظارت -

 یشورا مرز ژهیکارو رخانهیدب به گزارش ارسال و مرزها در

 تیامن

 گزارش و مصوبات و صورتجلسه ارسال جلسه، لیتشک -

 استان نیتام یشورا مرز ژهیکارو جلسات مصوبات شرفتیپ

 کشور تیامن یشورا مرز ژهیکارو رخانهیدب به

 استاندار

 استان نیتأم شورای اعضای

 امنیتی و سیاسی معاون

 استاندار یزیربرنامه معاون

 گمرکات ناظر

 استان مرزبانی فرمانده

 هاانهیپا و راهداری رکلیمد

 خارجه امور نمایندگی دفتر رئیس

 نیروهای عملیاتی یهاقرارگاه نماینده

 مسلح



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 126

 

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

ن 14
یو

س
می

ک
 

ی
یر

شگ
پی

  

 و
له

قاب
م

 با 
ت

رق
س

 
ن

تا
اس

 

 مقابله اندرکاراندست و هاسازمان تمامی واحد مشی اتخاذ  -

 اقدام در هماهنگی برای سرقت پدیده با

 سرقت پدیده کاهنده و بازدارنده تدابیر اتخاذ -

 باش هشدار ملزومات تهیه -

 با هاشهرستان در اتخاذشده تدابیر در هماهنگی ایجاد -

 کشوروزارت مرکزی کمیسیون از ابالغی دستورالعمل

 یهامجتمع مدارس، در پلیس کارشناسان از یریگبهره -

 سرقت با مقابله در مسکونی و یادارتجاری، 

 جرایم کاهش بحث در واحد راهکارهای ارائه  -

 آمار تحلیل و آمار آنالیز و سرقت به مربوط اخبار یآورجمع -

 مطلوب تصمیمات اتخاذ یبرا

 (رییس) اجتماعی امنیتی سیاسی معاون

 (دبیر) انتظامی امنیتی مدیرکل

 تبریز دادستان معاون

 اطالعات کلاداره معاون

 پیشگیری پلیس رییس

 آگاهی پلیس رییس

 سپاه اطالعات معاون

 و ادارات از نمایندگانی ضرورت حسب

 مرتبط یهاسازمان
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 و اماکن امنیتی ـ حفاظتی حریم تعیین قانون اجرای -

 استان ساتیتأس

 با حفاظت قابل و مهم حساس، حیاتی، اماکن بر نظارت -

 سیار پاس با حفاظت قابل و ثابت پاس

 رده تنزل یا ارتقاء اعم اماکن حفاظتی یهارده پیگیری -

 اماکن حفاظتی

 در حقوقی و حقیقی افراد مالکانه حقوق رعایت و پیگیری -

 یهاارگان و هادستگاه امنیتی و حفاظتی حریم با ارتباط

 حفاظتی رده دارای

 و استان ساتیتأسو  اماکن نواقص و ابهامات به رسیدگی -

 در رمجازیغ یوسازهاساخت با مقابله نواقص رفع بر دیتأک

 رده دارای ساتیتأس و اماکن حریم

 در الزم تدابیر اتخاذ -استان  ساتیتأس و اماکن از بازدید  -

 تهدیدات تروریستی با مقابله خصوص

 در واگذاری اماکن مراقبت و حفاظت دستورالعمل اجرای -

 اساسیقانون 44 اصل کلی یهااستیس اجرای

 یهای ندگینماامنیت  و حفاظت دستورالعمل اجرای -

 استان در یالمللنیب یهاسازمان دفاتر و خارجی

 (رییس) اجتماعی امنیتی سیاسی معاون

 (جانشین) انتظامی امنیتی مدیرکل

 (دبیر) شتا دبیرخانه رییس

 استان انتظامی فرماندهی نماینده

 عاشورا سپاه فرماندهی نماینده

 استان دادگستری نماینده

 اطالعات کلاداره نماینده

 و ادارات از نمایندگانی ضرورت حسب

 مرتبط یهاسازمان
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 مرکز از صادره دستورالعمل اجرای -

 مجازی فضای جرایم خصوص در الزم تصمیمات اتخاذ -

 ینترنتیا تخلفات و اجتماعی یهاشبکه

 همچون مجازی فضای در جرایم کاهش برای تصمیم اتخاذ -

 با هماهنگی... و حرمت هتک یردارهبکال سرقت،

 فضای در افتهیسازمان جرایم با مقابله با مرتبط یهاسازمان

 مجازی

 (رییس) اجتماعی امنیتی سیاسی معاون

 پلیس- (دبیر) انتظامی امنیتی مدیرکل-

 افتا-استان  انتظامی فرماندهی فتا

 قضایی معاون -استان  اطالعات کلاداره

 یآورفن-دادگستری  جرایم از پیشگیری

 معاون -تبریز  فرمانداری -اطالعات  و

 مخابرات -عاشورا  سپاه فرهنگی
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 اجرای دستورالعمل ابالغی از شورای امنیت کشور -

 باهدفو آرامش بیشتر برای گردشگران  التیتسه جادیا -

 توسعه صنعت گردشگری و امنیت گردشگران

 مشکالت موجود گردشگرانبررسی  -

ارائه راهکارها از سوی اعضای عضو و هماهنگی در اجرای  -

 تصمیمات

شناسایی و برخورد با افراد و باندهای سرقت از گردشگران،  -

 مراکز تردد گردشگران و کنترل و مراقبت

جلوگیری از انتشار هرگونه اخبار منفی در حوزه امنیت  -

 گردشگری در فضای عمومی

ردشگران و ترغیب به سفر به ایران توسط تغییر نگرش گ -

ی استان با همکاری عوامل امنیتی اطالعاتی و مایصداوس

 انتظامی

توجه به گردشگری سالمت و مقابله با افراد سودجو و دالالن  -

و ارتباط با نمایندگی وزارت خارجه و تسهیل در تردد از 

 مرز

 معاون سیاسی امنیتی اجتماعی )رییس( 

 جانشین( )نتظامی مدیرکل امنیتی ا

میراث فرهنگی گردشگری و  رکلیمد

 ی )دبیر( دستعیصنا

 نماینده فرماندهی انتظامی استان 

 کل اطالعات نماینده اداره

 نماینده فرماندهی سپاه عاشورا 

 نماینده دادستانی تبریز  

 فرمانداری تبریز

 شهرداری تبریز 

 یاجاده ونقلحملمدیرکل راهداری و 
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 از صادره یهادستورالعمل و هایمش خط یبررس و افتیدر -

 جهت کشور ارز و کاال قاچاق با مبارزه یمرکز ستاد طرف

 .استان ونیسیکم در طرح

 نظارت و یهماهنگ ،یزیربرنامه ونیسیکم جلسات یبرگزار -

 یاجرا یریگیپ و استان ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر

 .مذکور جلسات مصوبات

 یهادستگاه یقانون فیوظا یاجرا بر نظارت و یهماهنگ -

 با مبارزه بر نظارت و یهماهنگ ریزی،برنامه ونیسیکم عضو

 .استان ارز و کاال قاچاق

 استان یدادگستر کل سیرئ
 استان یدادگستر جرم از یریشگیپ و ییقضا معاون

 استان اطالعات رکلیمد

 استان کل یبازرس

 استان یانتظام یفرمانده

 استان یمرزبان یفرمانده

 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان سیرئ

 استان یکشاورز جهاد سازمان سیئ

 استان ییدارا و یاقتصاد امور رکلیمد

 استان مرکز یمایس و صدا رکلیمد

 استان یحکومت راتیتعز رکلیمد

 استان یا جاده نقل و حمل و یراهدار رکلیمد

 استان استاندارد رکلیمد استان، گمرکات ناظر
 استان ینفت یها فرآورده پخش یمل شرکت ریمد

 استان در خارجه امور وزارت ندهینما
 استان یکیتمل اموال فروش و یآور جمع سازمان ریمد

 یمرکز بانک یمال و یپول ناظر
 استان اصناف اتاق سیرئ و استان یبازرگان اتاق سیرئ
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کنترل و جلوگیری از وررد، تردد و انتقال اتباع غیرمجاز  -

بیگانه از خاك جمهوری اسالمی ایران و یا نفوذ آنها در 

 داخل

کنترل و مدیریت ورود، حضور و تردد اتباع خارجی به کشور  -

 در چارچوب مقررات

ها از کشورهای انتقال تروریستبرخورد قاطع با شبکه  -

 همجوار به سوریه و عراق

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

 مدیرکل دادگستری استان
 فتر اتباع و مهاجرین خارجی استانمدیرکل د 

 مدیرکل اطالعات استان

 یرکل امنیتی و انتظامی استانداریمد

 مدیرکل تعاون کار و رفاه استان

 تجارترئیس صنعت معدن و 

 فرماندهی انتظامی استان

 فرماندهی سپاه استان

20 
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ک
 

 تفاوت یاستثنا به استان نیتام یشورا مشابه فیوظا شرح -

 یریگ میتصم نحوه در

 ی اجتماع و یتیامن ،یاسیس معاون

  یانتظام و یتیامن رکلیمد

 استان نیتام یشورا رخانهیدب سیرئ

  استان یانتظام فرمانده

 عاشورا سپاه رماندهف

 استان اطالعات اداره کل ریمد

 زیتبر انقالب و یعموم دادستان

  زیتبر شهرستان فرماندار

 استان یمرزبان فرمانده
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 در هاتیشخص از حفاظت ضرورت عدم ای ضرورت یبررس -

 .استان

 در استان در هاتیشخص از حفاظت شیافزا ای یبرقرار -

 یرعادیغ طیشرا

 در هاتیشخص حفاظت شیافزا ای و کاهش ضرورت یبررس -

 مرکز به اعالم و استان

 یهاتیشخص از حفاظت ضرورت عدم ای ضرورت یبررس -

 حفاظت به ازین و داشته یحقوق و یقیحق گاهیجا که استان

 .دارند

 ظتاحف یآور جمع ای و ادامه ضرورت یبررس -

 .است دهیرس اتمام به شانتیمسئول دوره که ییهاتیشخص

 که یحفاظت رده یدارا یهاتیشخص درخواست یبررس -

 .ندینمایم اعالم مکتوب بصورت را حفاظت به ازین عدم

 در هاتیشخص منزل پالك پاس استقرار ضرورت یبررس -

 .مرکز به اعالم و آنها یآورجمع ای و کاهش استان،

 و ناجا اطالعات، از استان یاسیس و یتیامن تیوضع یبررس -

 . سپاه

 از حفاظت دستورالعمل حیصح و قیدق یاجرا بر نظارت -

 .هاتیشخص

 یهاسازمان نیب یهایناهماهنگ و اختالفات به یدگیرس -

 شونده و کننده ظتاحف

 ،یتیامن امور در یهماهنگ بمنظور الزم اقدامات انجام -

 یداخل یهاتیشخص سفر نهیزم در...  و یکیتراف و یحفاظت

 .دستورالعمل چارچوب در استان به یخارج و

 ونیسیکم و شاك طرف از محوله امورات به یدگیرس -

 .هاتیشخص از حفاظت یمرکز

 یانتظام و یتیامن رکلیمد

 استان نیتام یشورا رخانهیدب سیرئ

 استان یانتظام فرمانده

 عاشورا سپاه فرمانده

 استان اطالعات اداره کل ریمد

 استان مرکز انقالب و یعموم دادستان

22 
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نظارت بر استفاده مطلوب از مواد ناریه و حسن اجرای  -

مقررات مربوط به دستورالعمل اجرایی مواد ناریه مصوب 

 شورای امنیت کشور در سطح استان

بازدید نوبه ای از موسسات مصرف کننده مواد ناریه حداقل  -

 ماه یکبار 6هر 

 نماینده استانداری

 کل اطالعاتنماینده اداره

 نماینده ناجا

 نماینده سپاه استان

 نماینده ارتش

23 
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ایجاد و حفظ نظم و امنیت الزم برای برگزاری مطلوب  -

 انتخابات
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ها توسط رئیس صدور احکام اعضای ستاد و روسای کمیته -

 ستاد استان

ها و امکانات نسبت به ساماندهی اعزام زائرین ظرفیت بسیج -

 از مبدا به صورت شبه کاروانی

های مختلف و  ایجاد کاری دستگاهجلوگیری از موازی -

 وحدت رویه

 نظارت بر فعالیت دفاتر زیارتی ثبت نام کننده -

های مردمی به شکل واحد و ساماندهی جذب مشارکت -

 متمرکز با تعیین متولی خاص

رسانی در خاك عراق و مرزهای سه از مراکز خدمات بازدید  -

 گانه.

 استاندار به عنوان رئیس ستاد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی به 

 عنوان جانشین ستاد

 مدیرکل امنیتی و انتظامی ) دبیر(

 ستاد بازسازی عتبات عالیات

 نماینده ولی فقیه در استان

 معاون عمرانی استاندار

 انتظامی و سپاهفرماندهان نیروی 

مدیران کل اطالعات، صدا و سیما و حج 

 و زیارت

 هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی
 اورژانس و راهداری و حمل و نقل جاده ای.

 

 )شرح وظایف( معاون امور امنیتی-3-2-1

 مسائل امنیتی استان. خصوص درارائه مشاوره به مدیرکل دفتر  -1

ها و اختیارات واحدهای ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتکارمیتقسهای مربوط به فعالیت یدهسازمان -2

 های الزم در موارد ضروری.حت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییت

، جلسات درکارشناسی، شرکت  نظراتبیانهای الزم، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارش -3

 .مرتبط آموزشیهای ها و دورههمایش

 های الزم به آنان.و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی کار میتقس -4

 دارای رده حفاظتی. ساتیتأسحفاظت اماکن و  نیتأمهای مربوط به ساماندهی فعالیت -5

ممانعت از تبدیل  منظور بهمطالعه و بررسی در جهت کسب آمادگی برای مقابله با معضالت امنیتی  -6

 ها به بحران.آن

 های الزم تا حصول نتیجه نهایی.های شتا و انجام پیگیرینظارت بر روند اجرای مصوبات کمیسیون -7

های یافته و سایر طرح ازمانـرایم سـگیری از جـشـیـوص پـصـی در خـتـیـنـای امـهرحـط هـارائ -8

 و نظارت بر روند اجرای آن. ازیموردن

ها و نهادهای وسعه آموزش نظم و امنیت در استان از طریق تعامل با سایر دستگاهـای تـهراهی ـررسـب -9

 .و ارائه گزارش به مدیرکل ربطذی

های حوزه امنیتی و انتظامی در غیاب مدیرکل و انجام سایر امور محوله اداره امور جلسات و کمیسیون -10

 .از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان

 روز هتغییر شرایط هر استان و ب مالحظه باساالنه  صورت بهامنیتی استان  یهاطرح یبند تیاولو -11

دات ـدیـهـا و تـهبـیـاء آسـصـه و احـیـهـا و تـهتانـهرسـهای امنیتی استان و شرسانی شناسنامه

 ظات تقویم امنیتی استان و کشور.ـالحـا مـه بـاالنـس ورتـصهـب انـتـاس
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گزارش به استاندار و معاون سیاسی و امنیتی و دبیرخانه شورای  ارائهرصد فضای امنیتی استان و  -12

 امنیت کشور و اخذ نقطه نظرات آنها.

دماتی خ ،های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعیها در عرصهها و چالششناسایی تهدیدات، آسیب -13

 اعتراضات اجتماعی. ریگیو عوامل دخیل در شکل

ها جهت مدیریت معضالت و مشکالت استان و مدیران ستادی و سازمان تأمینشورایل با اعضای تعام -14

 یا گسترش آنها.  و امنیتی و پیشگیری از وقوع 

 ریزی و هماهنگی امور مربوط به ستاد امنیت انتخابات.برنامه -15

 

 )شرح وظایف( معاون امور انتظامی، مرز و مبارزه با قاچاق-3-2-2

های تابعه مجموعه مدیریت و تحلیل عملکرد شهرستان های زیراجرای مصوبات کمیسیوننظارت بر  -1

 در این خصوص. ربطذیهای و دستگاه

 های شاك.اجرایی شدن مصوبات و دستورالعمل منظور بهریزی برنامه -2

ها یشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، هماارائه گزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  -3

 های آموزشی مرتبط.و دوره

 و مشکالت آنان. مسائلا و نهای انتظامی استان و رفع تنگهای ارگاننظارت بر چگونگی فعالیت -4

 دسترسی سریع و جامع به اطالعات. منظور بهشده در حوزه مسئولیت  مستندسازی اقدامات انجام -5

 ممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب. منظور بههای انتظامی رصد مستمر بر رویداد -6

 رگذاریتأثهای امنیت سفر مسئولین دارای رده حفاظتی و افراد شاخص و چهره نیتأمریزی جهت برنامه -7

 کشوری.

 در استان. ربطذیها و گزارش آماری از جرایم برای مسئولین تهیه و تدوین بولتن -8

مات، در مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر، سالح و مهّهای الزم ، هدایت و ایجاد هماهنگیریزیرنامهب -9

 های اجرایی کشور.مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاه

، یگذاراستیس نهیزم در کشوروزارتموجبات اجرای وظایف  آوردن فراهمساماندهی مرزها و  -10

 همسایه.هماهنگی و نظارت بر مرزهای استان با کشورهای 

مرز مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و  ژهیو کاراجرای مصوبات  منظور بههماهنگی و نظارت  -11

 موجب بهها های مستقر در مرزها و نظارت بر عملکرد آنعمران مرزها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه

 قوانین مصوب.

پیشنهاد و نظارت بر عملکرد  ارائهرسی، بر منظور بهدر استانداری  ربطذیهمکاری با سایر واحدهای  -12

 های مرزی.بازارچه

توسعه، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان  منظور بههماهنگی و ارائه تسهیالت الزم  -13

 .ربطذیبا همکاری سایر واحدهای 

های تغییر شرایط در استان و شهرستان مالحظه باهای انتظامی ساالنه و اعالم اولویت دیأیتبررسی،  -14

 تابع.
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های انتظامی و پیگیری اجرای مصوبات هماهنگی ارگان منظور بهبررسی و انجام اقدامات الزم  -15

 استان در این خصوص. تأمینشورای

و هماهنگی با  پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین مربوطه -16

 در این زمینه. ربطذیهای اجرایی ها و دستگاهو سازمان هاارگان

 های دستهدار و نزاع خیز و افراد شرور و سابقهشناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران -17

های اجرایی و امنیتی و انتظامی و جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه

 قضایی.

 مسائل انتظامی استان. خصوص درارائه مشاوره به مدیرکل  -18

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان -19

الزم در موارد  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 ضروری.

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظرات بیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  -20

 .آموزشی یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس -21

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. -22

 

 )شرح وظایف( امور امنیتیئیس گروه ر-3-2-3

 وانـنـع هـبت ـریـدیـت مـحـه تـوعـمـجـرمـای زیـهونـیـسـیـمـات کـوبـری مصـیـگـیـپـ 1

 استان. نیتأمهای شورای نکمیسیو

کمیسیون  ازجملههای زیرمجموعه مدیریت هماهنگی و پیگیری جهت تشکیل جلسات کمیسیونـ 2

 اتـسـیـأسـتن و ـاکـت از امـاظـفـون حـیـسـیـمـام، کـظـها و مسئولین نحفاظت از شخصیت

 ها و... .ها، همایش، کمیسیون حفاظت مراسم، اجالسشدهیبندهـقـبـط

 هماهنگی و پیگیری امور مربوط به هیئت نظارت بر مواد ناریه و اقالم تحت کنترل.ـ 3

رده حفاظتی موضوع ابالغی از دارای  ساتیتأسهای پیرامونی مرتبط با اماکن و بازرسی از کلیه محیطـ 4

های عملیاتی و آتشباری مواد پیرامونی مرتبط با سایت یهاطیمحسوی شورای امنیت کشور، کلیه 

 ناریه.

 .های تابعالیانه استان و شهرستانهای امنیتی ستهیه و تدوین اولویتـ 5

 ها.راهپیماییها و های الزم برای برقراری امنیت اجتماعات، تشکلایجاد هماهنگیـ 6

ها ها و تهدیدات استانها، تهیه و احصاء آسیبهای امنیتی استان و شهرستانرسانی شناسنامه بروزـ 7

 رسانی اطالعات بزهکاران. ساالنه با مالحظات تقویم امنیتی اماکن حساس و بروز صورت به

دسترسی آسان  منظور بهها و قوانین امنیتی و مکاتبات شورا العمل ایجاد بانک اطالعاتی شامل دستورـ 8

 .ازین موردو سریع به اطالعات 

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.ـ 9
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 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه ـ 10

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات.ـ 11
 

 )شرح وظایف( رئیس گروه امور انتظامی، مرز و مبارزه با قاچاق-3-2-4

ای ـهونـیـسـیـمـات کـوبـصـل از مـاصـج حـایـتـل نـیـلـحـی و تـرایـل اجـراحـری مـیـگـیـپـ 1

 رمجموعه مدیریت در امور انتظامی.ـزی

 های انتظامی.یدهای میدانی از اقدامات کارشناسان و دستگاهدبازبازرسی و ـ 2

 های تابعه.های انتظامی ساالنه در سطح استان و شهرستانتهیه اولویتـ 3

 ورـظـنـم هـباق ـاچـوزه قـدر ح ربطذیای ـهاهـگـتـگی با دسـنـاهـمـاری و هـکـمـام هـجـانـ 4

 پیشبرد اهداف مبارزه با پدیده موصوف.

شناسایی و  منظور بهتان ـامی اسـظـتـای انـهانـارگ تـیـالـعـد فـای الزم از رونـهزارشـگ هـارائـ 5

 رفع تنگناها و مسائل و مشکالت آنان.

 های الزم.رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به نیروی انتظامی و انجام بازرسیـ 6

های های آماری مربوط به حوادث انتظامی از قبیل قتل و نزاعو ارزیابی گزارش لیتحل و هیتجزبررسی، ـ 7

 های الزم جهت پیشگیری و رفع علل و ارائه گزارش به مقام مافوق.جمعی و تهیه طرح دسته

 .های مربوطهنامهق مقررات و آیینتهیه و تدوین شناسنامه انتظامی استان طبـ 8

تأمین امنیت و انتظامات  هنیزم دران ـتـامی اسـظـتـای انـدهـاز واح دهـیـات رسـزارشـی گـبررسـ 9

 محل و ارائه نتایج آن به مقام مافوق.

 تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون تخصصی امنیت و انتظامات. منظور بههماهنگی ـ 10

 های ساحلی.استان ژهیوشرکت در جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون امنیت دریانوردی ـ 11

ن امنیت و رفع ـیـأمـت ورـظـنـم هـبداری ـانـتـدر اس ربطذیای ـدهـر واحـایـا سـگی بـنـماهـهـ 12

 های مرزی.های بازارچهموانع فعالیت

ای مجاز )زمینی، هوایی، دریایی( استان به کارگروه ـرزهـاد مـجـهاد ایـنـشـیـپ هـارائی و ـررسـبـ 13

 .کشوروزارتمرزهای رسمی مستقر در 

مرز مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها و  ژهیو کارپیگیری و اجرای مصوبات ـ 14

 موجب قوانین مصوب.ها بهآن عملکرد برهای مستقر در مرزها و نظارت ایجاد هماهنگی بین دستگاه

مات، مشروبات الکلی و قاچاق پیگیری امور مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر، سالح و مهّ ـ 15

 های اجرایی کشور.انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاه

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.ـ 16

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه ـ 17

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات.ـ 18
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 )شرح وظایف( رئیس گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی-3-2-5

های مراقبتی، نواقص و معایب موجود در اردوگاهها، ئه خدمات مشورتی در جهت رفع نیازمندیاراـ 1

بازرسی  وهای پشتیبانی از مرکز ایست های خروج مرزی و ایستگاهمهمانشهرها، مراکز بازگشت ایستگاه

 .کشوروزارتاز طریق مراجع مسئول از مجرای  ربطذیهای العمل برابر دستور

خارجی  وبات کمیسیون ساماندهی اتباعـصـمرای ـن اجـسـه حـت بـبـسـری  نـیـگـیـارت و پـظـنـ 2

 و کارگروه دائمی اتباع بیگانه.

های الزم جهت فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت پذیرش بیماران خاص و همچنین اتخاذ تدابیر انجام هماهنگیـ 3

 های خدماتی و حمایتی.های درمانی طبقات کم درآمد از طریق ارگانالزم جهت تأمین بخشی از هزینه
تحلیل نتایج اطالعات و مسائل و مشکالت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ناشی از حضور اتباع خارجی ـ 4

 در استان و تهیه گزارشات و پیشنهادات الزم برای ارائه به مقامات مربوطه.

ریزی و انجام تحقیقات در زمینه مسائل سیاسی و راهنمایی و هدایت کارشناسان در جهت برنامهـ 5

 .ربطذیاجتماعی و فرهنگی اتباع خارجی و ارائه نتایج آن به مراجع 

هماهنگی و پیگیری در خصوص معرفی مهاجرین خارجی )آوارگان و پناهندگان( به مراکز بهداشتی، ـ 6

 فرهنگی، آموزشی و غیره جهت تسهیل در امور مربوطه.

 پیگیری انجام امور مربوط به تأمین رفاه و اسکان مهاجرین خارجی )آوارگان و پناهندگان(.هماهنگی و ـ 7

ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری مطالعه و بررسی و ارائه خدمات مشورتی در خصوص نیازمندیـ 8

های زارششدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گپناهندگان، معاودان و رانده

 خاذ تصمیم مقتضی.ـهت اتـالزم در این زمینه ج

 ازدواج اتباع خارجی. پیگیری و تسهیل  امور مربوط به اقامت، تابعیت، مدارك شناسایی و مجوزـ 9

پیگیری و هماهنگی درخصوص انجام امور مربوط به وقایع چهارگانه اتباع خارجی )ازدواج، والدت، ـ 10

 ی.ـارجـاع خـبـفوت، طالق( ات

راهنمایی و هدایت کارشناسان در پاسخ به استعالمات و امور تسویه حساب با اتباع خارجی )آوارگان ـ 11

 و پناهندگان( متقاضی داوطلب بازگشت به کشور متبوع و تبدیل وضعیت از کارت به گذرنامه.

می و غیر مطالعه، بررسی و تحلیل مسائل سیاسی، اقلیتهای دینی و مذهبی خارجی اعم از رسـ 12

 .ربطذیرسمی و تهیه گزارش و ارائه آن به مسئولین 

ی، مذهبی ـگـنـرهـور فـات، امـعـمـجـزاب، تـت احـیـالـعـوز فـجـری مـیـگـیـی و پـگـنـاهـمـهـ 13

 اتباع خارجی در سطح استان.

به کاس جهت طرح در کمیته دائمی ـعـی و انـدگـنـاهـنـای پـهتـواسـه درخـی بـدگـیـرسـ 14

 منظور اعطاء و یا لغو پناهندگی افراد.

ربوط به وضعیت ـور مـه امـی بـدگـیـت رسـهـی جـرعـای فـههـتـیـمـل کـیـکـشـری تـیـگـیـپـ 15

 امور مهاجرین و اتباع خارجی.

 نظارت بر انجام امور مربوط به صدور و ابطال کارت شناسایی اتباع خارجی )آوارگان و پناهندگان(.ـ 16

مع آوری  اتباع غیر مجاز در سطح ـوص جـصـا در خـهداریـانـرمـرد فـکـلـمـی عـررسـبـ 17

 شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه.
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 راهنمایی و هدایت کارشناسان در انجام بازرسی حسب مورد از اماکن محل حضور اتباع خارجی.ـ 18

ها ت همایشکارشناسی و شرکت در جلساها و نظرات مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشـ 19

 های آموزشی مرتبط.و دوره

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات.ـ 20

 دستیار ستادی )شرح وظایف( -3-2-6

مطالعه، بررسی و ارزیابی اسناد باال دستی، اهداف، چشم اندازها و راهبردها، قوانین و مقررات مرتبط  -1

 مناسب برای اجرا و یا اصالح آنها.با حوزه فعالیت و ارائه راهکارهای 
ای و تطبیقی الزم پیرامون موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه بررسی، مطالعه و پژوهش حرفه -2

 فعالیت و ارائه آن به مقام مافوق.
جستجو و ساماندهی اطالعات مورد نیاز و مرتبط با حوزه فعالیت به منظور تسهیل دسترسی و  -3

 تصمیم سازی.
 ریزی.گیری، سیاست گذاری و برنامههمکاری در تصمیم  -4
پیگیری و نظارت )کمی و کیفی( بر اجرای تصمیمات مدیر مربوطه و تحقق اهداف و مأموریت های  -5

 حوزه فعالیت، همکاری در ارزیابی اقدامات، تدوین و ارئه گزارشات الزم.
ی، تسهیل در انجام مطالعه و ارائه پیشنهاد های تخصصی و نظام ساز  برای افزایش کارآیی و اثربخش -6

 وظایف مربوطه در حوزه فعالیت.
 تدوین و استقرار نظام اصالح فرآیندها، مدیریت کیفیت و سایر نظام های مدیریتی مورد نیاز. -7
شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستمی موانع و آسیب های عملکردی حوزه فعالیت و پیشنهاد  -8

 راهکارهای خالقانه و راهبردی.
 ربط.صی مقام مافوق برای واحدهای ذیتبیین تصمیمات تخص -9

برقراری ارتباط موثر با عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور ارائه حمایت  -10

 های پشتیبانی تخصصی الزم به مقام مافوق
سازی در خصوص موارد خاص تفویض شده از سوی مقام مافوق و تنظیم و گیری و تصمیمتصمیم -11

 زم.ارائه گزارشات ال
المللی مرتبط با حوزه همکاری در بررسی و رصد مستمر موضوعات و مسائل تخصصی ملی و بین -12

 صحیح، دقیق و به موقع آنها. رسانیاطالعفعالیت و 
های عملکردی حوزه مأموریت تالش در جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد و پایش مستمر شاخص -13

 مقام مافوق.

 استان )شرح وظایف( نیتأمرئیس دبیرخانه شورای -3-3

های تابعه و نظارت استان و شهرستان نیتأمراهنمایی و هدایت کارشناسان حوزه دبیرخانه شورای  -1

 بر حسن انجام وظایف و امور محوله.



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 136

 

 های الزم به مقام مافوق.گزارش ارائهپیگیری مراحل اجرایی مصوبات شتا و شتش و  -2

 ها.شهرستان نیتأمنویس مصوبات شورای ارائه پیشنهادات و پیش -3

استان، مدیرکل امنیتی  نیتأممعاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای  نظرات مشورتی بهارائه نقطه -4

 های تابع.و انتظامی و فرمانداران و معاونین سیاسی و انتظامی شهرستان

های مرتبط همصوبات و نام، صورتجلسات، نامهدعوتتهیه و ارسال بندی جلسات، نظیم برنامه زمانت -5

 استان و ارجاع به کارشناسان زیرمجموعه جهت پیگیری. نیتأمبا جلسات شورای 

جلسات شورای تأمین استان و ارائه دستور کار مناسب و نظارت  موقعبهزمینه تشکیل  ساختن فراهم -6

 .نیتأمها و امور مربوط به دبیرخانه شورای بر شورای تأمین شهرستان

هـای صـادره از طرف شورای امنیت کشور و دسـتور الـعـمـل اـهـیشـم طـخدریـافـت و بـررسـی  -7

 جهت طرح در شورای تأمین استان.

ها با قوانین و مقررات، ارزیـابـی، تـحـلـیـل و تـطـبـیـق مصوبات شورای تأمین شهرستان -8

 های امنیتی استان.ها و سیاستدستورالعمل

های استان و تهیه گزارش ربطذیآوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای جمع -9

 بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان.و بررسی مقدماتی و طبقه  لیتحل و هیتجزآماری، 

 های تابع.های الزم در ارزیابی عملکرد شورای تأمین شهرستانانجام همکاری -10

 جاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.تقسیم وظایف و ار -11

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  -12

 ی آموزشی مرتبط.هادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. -13

 

 (شرح وظایف) مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی-3-4

 .مربوطه هایشاخص سطح ارتقاء و استان اجتماعی و فرهنگی خصوصیات شناسایی در راستای ریزیبرنامهـ 1

های سایر دستورالعمل مصوبات شورای اجتماعی کشور و مصوبات دولت، اجرای قوانین، نظارت برـ 2

 امور اجتماعی و فرهنگی استان. نهیزم در کشوروزارتسوی  ارسالی از

کاهش و ، پیشگیری کنترل انحرافاتبرای اتخاذ تصمیمات کاربردی  منظور به ریزیبرنامهـ 3

اجتماعی مدیریت و  -و ستاد فرهنگیاجتماعی  -فرهنگی اجتماعی از طریق کارگروه یهایناهنجار

 های اجتماعی استان.ساماندهی آسیب

 .رتبطهای مو سایر دبیرخانه اجتماعی استان ای کارگروهانجام امور دبیرخانهنظارت بر ـ 4

اجتماعی و  فرهنگی، هایفعالیتمردم در  مختلف مشارکت اقشار افزایش منظور بهریزی برنامهـ 5

 فرهنگی. و اجتماعی حوزه در مؤثر اشخاص و نظرانصاحب با استفاده از نظرات المنفعهعام

 .در سطح استان نهاد های مردمسازمان با مشارکتهای اجتماعی دولت اجرای سیاستبرای  ریزیبرنامهـ 6

 نهاد. مردم هایسازمان برای فعالیت پروانه صدور روند تسهیل و سازیساده در راستای ریزیبرنامهـ 7

 در آنها جایگاه و نقش تبیین و استان نهاد مردم یهاسازمان سازی توانمند منظور به ریزیبرنامهـ 8

 .ربطذی هایدستگاه استانی واحدهای و فرمانداران همکاری با مقررات و قوانین با مطابق جامعه،
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برای تدوین برنامه عملیاتی ساالنه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان در راستای  ریزیبرنامهـ 9

ها و نظارت بر نحوه در بین دستگاه یکاریموازهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش دهی به برنامهجهت

 اجرای آن.

 واحدهای ریهمکا با مقررات و قوانین وفق نهاد مردم هایسازمان فعالیت بر رـمـتـسـم ارتـظـنـ 10

 فرمانداران. و ربطذی هایسازمان استانی

 هایسازمان به مربوط واصله هایها و شکایتدرخواست و هازارشـگ هـب دگیـیـنظارت بر نحوه رسـ 11

 .قانونی مراجع همکاری با نهاد مردم

شهروندی و  حقوق ازصیانت ، فرهنگ عفاف و حجاب امنیت اجتماعی، ارتقاء منظور بهریزی برنامهـ 12

 دینی، قومی و محلی. یهاارزشبا تأکید بر باورها و  یمدار قانونارتقاء فرهنگ  ،رضایت عمومی

های اجتماعی پیشگیری آسیب منظور بهو نهادهای فرهنگی متولی  هادستگاه انجام هماهنگی الزم باـ 13

 استان.

 یهادستگاهو سرمایه اجتماعی از طریق رضایت عمومی  ،برای ارتقاء نشاط اجتماعی ریزیبرنامهـ 14

 استان. نهاد در سطح مردم یهاسازماناجرایی و 

جوانان و نوجوانان و نظارت بر  ژهیوبهاوقات فراغت اقشار مختلف  یسازیغنجهت  در ریزیبرنامهـ 15

 های متولی.واحدهای استانی دستگاه اقدامات

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترسازـ 16

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 .آموزشی مرتبط یهادورهستان و ، جلسات داخل و خارج از اهاییگردهماشرکت در ـ 17

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمش خطارائه ـ 18

 تحت سرپرستی.
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 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 17جدول )

 قانونی استناد شورا/کارگروه/کمیته ردیف

 شورای راهبردی جمعیت استان 1

)مدظله های ابالغی مقام معظم رهبری سیاست

 العالی(
 شوروزیر محترم ک17/8/1394مورخ 107332ابالغیه شماره 

مصوبه هشتادو چهارمین جلسه شورای اجتماعی 

 19/7/1395کشور مورخ 

 شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان 2
 2 تبصره 1363  مصوب  وزیرانهیأت نامهتصویب

 احوال ثبت قانون 5 ماده

 قانون برنامه سوم 92ماده   5آئین نامه اجرائی جزء  شورای ساماندهی سالمندان استان 3

 ی مردمیهامشارکتشورای  4

قانون اصالح الیحه تشکیل سازمان  2-4تبصره 

مجلس  9/11/1375مصوب –بهزیستی

 اسالمیشورای

 مدیریت بحران استان نهادمردمی هاسازمانکارگروه تخصصی  5

تشکیل سازمان  قانون 9بند الف ماده  8مفاد ماده 

 مدیریت بحران کشور

نامه آئین 15ماده  13و تبصره  15ماده   5بند 

 اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور

 کارگروه تخصصی اجتماعی ، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده 6
ریزی و توسعه شماره شورای برنامهآیین نامه 

 12/3/98 -هـ  54487ت /29018

7 
کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سالمت ستاد بازآفرینی 

 شهری استان
 وزیرانهیأت 16/6/93مورخ  مصوب

8 
و سازمان های مردم نهاد  ی مردمیهامشارکت توسعه کمیته

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 استان مخدر مواد با مبارزه شورای مصوبه

 پایش و ارزشیابی ایدز کمیته استانی 9
مورخ    473580 وزیران  شمارههیأت تصویب نامه

20/ 7/1390 

 کمیته پیشگیری از خودکشی 10
 23/12/91مورخ  58آئین نامه، مصوبه جلسه 

 شورای اجتماعی کشور

 11/3/76ه مورخ 17929ت /52272 ی خاصهایماریبکمیته  11

 کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی استان 12
شورای امنیت کشور طی حکم شماره 

 15/9/89الف/ش مورخ /15835/40/4

 ستاد ساماندهی امور جوانان 13
 مصوبه و پنجم قانون 41 ماده اجرائی نامه آئین

 1386 /6/2 مورخ جوانان عالیشورای 28 جلسه

14 
ی هابیآسستاد مدیریت فرهنگی و اجتماعی کنترل و کاهش 

 اجتماعی

مصوب جلسه شورای اجتماعی کشور مورخ 

25/2/95 

 و نهی از منکر معروفامربهستاد احیای  15
 قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر

 اسالمیمجلس شورای 1394فروردین  23مصوب 
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 قانونی استناد شورا/کارگروه/کمیته ردیف

 خیابانیستاد ساماندهی کودکان کار و  16
مورخ  هـ32386ت22717وزیران  به هیأتمصوب 

5/4/1384 

 کشوروزارتتکلیف  ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 17

 ستاد ساماندهی متکدیان 18
ورای اجتماعی ش -1378عالی اداری مصوبه شورای

 کشوروزارت

 استان ورزشهیاندهیئت  19
 30/9/95مورخ  121633ابالغیه شماره 

 کشوروزارت

 هاشورای استانی توسعه و حمایت از تشکل 20

تاسیس و فعالیت سازمان های مردم تصویب نامه 

وزیران به شماره محترم  هیأتنهاد مصوب 

 6/6/95-هـ 51305ت//67735
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 و فرهنگی دفتر امور اجتماعی ها و کمیته هایشوراها، کارگروه (شرح18جدول )
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان
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ی پویایی جمعیت هایژگیوپایش و بررسی مستمر آمار  -

استان )نرخ رشد، میزان باروری، میزان ازدواج و طالق و 

 (... میزان مرگ و

ی کلی هااستیباسشناسایی موانع تحقق اهداف منطبق  -

 رهبری جمعیت ابالغی مقام معظم

ی کلی هااستیسی استان در اجرای هاتیاولوشناسایی  -

و مشکالت پیش روی اجرای  هاچالشجمعیت و بررسی 

 ی ابالغیهااستیس

ی هااستیسی در زمینه تحقق ابرنامهی هاتیاولوتعیین  -

و  هادستگاهجمعیتی استان برای تصویب و ابالغ به 

 ربطی ذینهادها

ی نهادهاریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و رنامهب -

 ی کلی جمعیتهااستیسمختلف در اجرای 

در زمینه  هادانشگاهو  غیردولتیجلب مشارکت نهادهای  -

 اثربخشتولید دانش در حوزه مباحث جمعیتی و اقدامات 

 ی کلی جمعیتهااستیسبر مبنای 

و  هااستیستعیین راهبردهای جمعیتی استان منطبق با  -

 ی اجراییهادستگاهی تمامبهابالغ 

 شدهنییتعتحقق اهداف  منظوربهتهیه دستور کار استانی  -

 در راهبردهای جمعیتی استان

 استاندار )رئیس(

 ( سیرئبینامعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی )

 استان )دبیر(  احوالثبتاداره  رکلیمد 

 بودجه و برنامهرئیس سازمان 

 علوم پزشکی  ئیس دانشگاهر 

 امور اجتماعی و فرهنگی رکلیدک 

   خانوادهمدیر کل امور زنان و 

 مدیرکل کار، تعاون و امور اجتماعی 

 صدا و سیما  رکلیمد

 مدیر کل بهزیستی 

 ورزش و جوانان رکلیمد

 استان  وپرورشآموزشمدیر کل 

 ئیس بنیاد نخبگانر 

سه نفر از استادان دانشگاه به انتخاب اعضای شورا  

 جمعیت عرصهی فعال در هاسمنو با حضور 

2 
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س
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ی 
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ی 
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 ی اطالعات وقایع حیاتیآورجمع  -

 شناسایی موانع و مشکالت ثبت وقایع حیاتی استان  -

 اتخاذ تدابیر الزم برای برطرف کردن آن  -

 

 رئیس( ) استاندار

  ()دبیر شورا احوالثبت

 دانشگاه علوم پزشکی 

   وبودجه  برنامهسازمان 

  مایصداوس 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 کل امور اجتماعی استانداری دارها

 شهردار 

 فرماندهی انتظامی استان 

 جهاد کشاورزی 

 موضوع حسبی دیگر هاسازماندعوت از ادارات و  
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان
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 جامعه در سالمندـ فراهم ساختن امکان تداوم حضور 

 بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده دیتأک -

 نیازمند در کشور تایید حداقل نیازهای اساسی سالمندان -

 و حرمت سالمند شأناحترام،  بر حفظ دیتأکـ 

 یردولتیغ مؤسساتو  هاانجمنـ فراهم ساختن امکان مشارکت مردم، 

 سالمت و رفاه سالمندان استان نیتأمی در جهت گذاراستیس -

ی مربوط به سالمندان که از سوی شورای هابرنامهتصویب و اجرای  -

 گرددیمملی سالمندان ارسال 

ی اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان و هادستگاههماهنگی بین  -

 ی مصوب شوراهابرنامهاجرای 
 ی برگزاری جلساتریگیپ وو اخذ گزارش از بهزیستی  تعیین دستور جلسات شورا -

پیگیری و اجرای تصمیمات شورا و دریافت گزارش عملکرد از  -

 توسط بهزیستی ربطذیی هادستگاه

 از اجرای تصمیمات هادستگاهو تخلفات  هابرنامهتهیه گزارش پیشرفت  -

 ربطذیی هادستگاهتهیه بانک اطالعات سالمندان کشور با همکاری  -

ی مرتبط و نظارت بر اجرای هانامهنیآئاحصاء قوانین، مقررات  -

 سیاست عمومی دولت در این خصوص

 تشکیل منظم جلسات شورای ساماندهی سالمندان -

 بازدید از مراکز-

برای فراهم  ی بازنشستگیهاکانون وپیگیری و حمایت از بهزیستی  -

 یدهخدماتآوردن امکانات 

 بخش خصوصی در انجام امور محوله توسط بهزیستی.حمایت تقویت  -

-کل بهزیستی )دبیر( اداره-استاندار )رئیس( 

رئیس شوراهای اسالمی - بودجه و برنامهسازمان 

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز -استان 

رییس سازمان -امور اقتصادی و دارایی  رکلیمد-

 بازنشستگی

و ارشاد  فرهنگ رکلیمد- مایصداوس رکلیمد

کمیته  رکلیمد-ورزش و جوانان  رکلیمد-اسالمی 

 رکلیمد-رئیس سازمان جهاد کشاورزی -امداد 

 مدیره بنیاد فرزانگان هیأترئیس - وپرورشآموزش

 شهردار تبریز-رئیس کانون بازنشستگان لشکری 

رئیس دانشگاه علوم -اسالمی تبریز رئیس شورای

-تماعی کار، تعاون و رفاه اج رکلیمد-پزشکی 

میراث - اجتماعیتامین-مدیرکل راه و شهرسازی 

امور  رکلیمد-ی و گردشگری دستعیصنافرهنگی، 

معاون بهداشتی و رئیس -روستایی استانداری 

-بیمه سالمت  رکلیمد-مرکز بهداشت استان 

مدیرعامل کانون -بنیاد مسکن  رکلیمد

 بازنشستگان کشوری

نفر  دو -رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

در امر سالمت  نظرصاحبمتخصص دانشگاهی 

سالمندان به انتخاب رییس شورا و پیشنهاد دبیر 

 شورا.
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 منظوربهی مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی هاکمکـ جلب 

 حل مسایل و مشکالت اقشار محروم، معلول و ایتام

 به سازمان بهزیستینظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی  -

 رمنقولیغی در مورد مصرف بهینه اموال منقول و گذاراستیس -

 ی مربوطههاتیاولواساس اهدایی بر

شورای استان و شهرستان به  ماههششارسال گزارش عملکرد  -

 ی مردمی با بهزیستی مستقر در مرکزهامشارکتشورای مرکزی 

 ازین موردی نیروی انسانی هاشاخصـ تهیه 

 ی شغلی برای معلوالن تحت پوششهافرصتهزینه کرد و ایجاد  -

 استاندار )رئیس( 

 اون سیاسی، امنیتی و اجتماعی )قائم مقام(عم

 مدیرکل بهزیستی )دبیر( 

 مرکز استان  جمعه امام

 شهردار 

 اوقاف و امور خیریه رکلیمد

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

 پنج نفر از معتمدان محلی
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ی مردمی در هاتشکلی از ظرفیت ریگبهرهساماندهی و  -

ی و نیبشیپشامل  مراحل چهارگانه مدیریت بحران

 پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی

 -معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی )رئیس (

سپاه  -مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی )دبیر( 

پلیس اطالعات و   -کل بحران اداره  -پاسداران 

نماینده سازمانهای مردم نهاد در   -امنیت عمومی 

  -کل آموزش و پرورش اداره -نظارت استان  هیأت

اه علوم دانشگ  -شهرداری   -کل بهزیستی  اداره

 اپزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  شورای

 کل حفاظت محیط زیستاداره-سالمی استان

کل تبلیغات اسالمی اداره  -کل کمیته امداد اداره

کل اداره  -کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره  -

جمعیت  -کل بنیاد مسکن اداره  -ورزش و جوانان  

اتاق اصناف   -مرکز ك صدا و سیما   -هالل احمر 

 مرکز استان
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عالی از جمله شورای اجتماعی کشور الف ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورای

 اجتماعیعالی رفاه و تامینو شورای

پذیر اجتماعی و ب ـ بررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانون های آسیب

 های اجتماعی و آثار ناشی از آنآسیبکاهش 

پ ـ بررسی و پیشنهاد برای بازیابی هویت ملی و مذهبی و ارتقاء خودباوری 

 در نسل جوان

 بررسی و ارایه ساز و کارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانوادهت ـ 

 ربطیهای ذبررسی مسایل و مشکالت و نیازهای بانوان و جواان و بهبود شاخصث ـ 

سازی اوقات فراغت به ویژه ج ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از غنی

 برای جوانان و بانوان

ـ بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوست های فرهنگی، اجتماعی و سالمت چ 

 برای طرح های بزرگ توسعه ای استان

و  ح ـ بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای الزم برای توسعه ورزش همگانی

 قهرمانی و حل مسایل و مشکالت مربوط به آن

ـ بررسی و برنامه برداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی ریزی حفظ و بهرهخ 

 ـ تاریخی و صیانت از میراث معنوی

 د ـ بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی

ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقاء سرمایه اجتماعی و مشارکت  ی مردمیهاذ 

 ر ـ همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی

های های الزم در کاهش نابرابریزـ هماهنگی برای فراهم نمودن زمینه

 جنسیتی در سطح استان

ژ ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقاء شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و 

 فرهنگی استان

 فقرزدایی و کاهش فقرریزی و ارایه راهکارهای س ـ برنامه

ـ بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه بیمه های اجتماعی در مناطق ش 

 محروم به ویژه روستایی و عشایری

 های توسعه روستاییص ـ بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص

ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورای عالی سالمت ض 

 و امنیت غذایی

 بررسی و ارایه راهکارهای ارتقاء سبک زندگی سالم و سالمت و امنیت غذاییط ـ 

ظ ـ بررسی و ارایه راهکارهای سالمت جسمی در گروه سنی کودکان  و 

 نوجوانان به ویژه دختران و راه های بهبود آن

 ع ـ بررسی راه های پیشگیری از عفونت و بیماری های نوپدید و مهار آنها

ـ بررسی و  هایی برای رصد و پایش سالمت جسمی و روانی پیشنهاد برنامهغ 

 گروه های سنی مختلف

ف ـ بررسی و ارایه راهکارهای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی ارتقاء 

های آن با توجه به کیفیت بیمه سالمت استان در ابعاد مختلف و اولویت

 نیازهای شهرستان ها و استان

های الگوی نظارت بر بهداشت محیط، نظافت ق ـ بررسی و ارایه راهکار

 عمومی و واپایش )کنترل( مواد غذایی و بهداشتی

ك ـ پیشنهاد اصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه 

 به تحوالت جمعیتی

گ ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت 

 در بخش بهداشتی و درمانی

های دولتی به گری دستگاهی و ارایه سازوکار واگذاری امور تصدیل ـ بررس

 ربطبخش غیردولتی در امور ذی

 م ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سالمت

 بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصوالت سالمن ـ 

 و ـ نظارت بر اجرای استانداردهای غذا و دارو -

مدیرکل امور اجتماعی و - استاندار )رییس(

معاون سیاسی، امنیتی -فرهنگی استانداری )دبیر(

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  -و اجتماعی استاندار

و خدمات بهداشتی و درمانی استان و در صورت 

تعدد به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

مدیرکل امور  -رئیس سازمان استان -پزشکی 

مدیرکل آموزش و -و خانواده استانداری بانوان

 -مدیرکل اطالعات استان  -پرورش استان 

مدیرکل  -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

مدیرکل صنعت، معدن و  -ورزش و جوانان استان 

 تجارت استان

 -مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

مدیرکل  -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز  -استان  استاندارد

مدیرکل میراث  -مدیرکل بهزیستی استان  -استان 

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

مدیرکل  -مدیرکل کمیته امام خمینی )ره( استان 

رییس سازمان جهاد  -تبلیغات اسالمی استان 

-مدیرکل دامپزشکی استان -کشاورزی استان 

 الب شهری استانمدیرعامل شرکت آب و فاض

 -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان

مدیرکل بیمه سالمت استان -دادستان مرکز استان 

یکی از روسای دانشگاه های دولتی مرکز استان –

اسالمی استان رییس شورای-به انتخاب رئیس شورا

فرمانده منطقه  -فرمانده ناحیه انتظامی استان -

 مقاومت بسیج استان

 ضای متغیر:ب ـ اع

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

 مدیرکل زندان و اقدامات تامینی و تربیتی استان

مدیرکل -ای استانمدیرکل آموزش فنی و حرفه

 مدیرکل ثبت احوال استان-اجتماعی استانتامین

مدیرعامل -مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

مه مدیر صندوق بی-جمعیت هالل احمر استان

 روستاییان و عشایر استان-اجتماعی کشاورزان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

 فرماندار شهرستان حسب مورد-مقدس استان

رئیس حوزه هنری سازمان -شهردار مرکز استان

مدیرکل کانون پرورش -تبلیغات اسالمی استان

مدیرکل سازمان -فکری کودکان و نوجوانان استان

 اجتماعی نیروهای مسلح استانتامین
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ی هااستیسی برای تحقق اهداف باالدستی و زیربرنامه -

ی هابافتمرتبط با احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی 

 فرسوده و ناکارآمد شهری

ی اجتماعی، هاحوزهو ضوابط مرتبط با  هانامهنییآبررسی  -

 فرهنگی و بهداشت و سالمت و پیشنهاد به مراجع ذیصالح

مدیریت میان بخشی حوزه اجتماعی، فرهنگی و سالمت و  -

 ی با سطح ملیزیربرنامهحلقه پیوند میان سطوح کالن 

و  هابرنامهتأمین اعتبار الزم برای اجرای  سازوکارتعیین  -

ی هامحدودهرهنگی و سالمت در ی اجتماعی، فهاطرح

 هدف

الزم برای تقویت، حمایت و  کار و سازبررسی و تصویب  -

... اجتماعی و یهابرنامههای مردمی در اجرای ایجاد تشکل

 ی هدفهامحدودهدر 

بین متولیان اجتماعی، فرهنگی و سالمت برای  کارمیتقس -

 ی، نظارت و غیرهزیربرنامهی، گذاراستیس

 در محالت محدوده هدف هادستگاهد ارزیابی عملکر -

بررسی مشکالت و تعیین راهکارهای توانمندسازی  -

های ی مراحل انجام پروژهبندتیاولوساکنان مناطق و 

 ، فرهنگی و بهداشتیاجتماعی

بررسی و پیشنهاد چگونگی واگذاری وظایف دولت به  -

 بخش خصوصی در محالت هدف

 و اجتماعی )رئیس( امنیتی، معاون سیاسی

 )دبیر( و فرهنگی امور اجتماعیمدیرکل دفتر 

 نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

 شهردار مرکز استان

 یزیربرنامهنماینده سازمان مدیریت و 

 مدیرکل راه و شهرسازی

 پرورش و آموزشمدیرکل 

 مدیرکل بهزیستی

 فرمانده نیروی انتظامی

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی

 و ارشاد اسالمی مدیرکل فرهنگ

 رئیس شورای اسالمی استان

 مدیرکل تبلیغات اسالمی

 مدیرکل ورزش و جوانان

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 احوالثبتمدیرکل 

معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم 

 دادگستری

 ره() خمینیمدیرکل کمیته امداد امام 

 مدیرکل امور بانوان و خانواده

 ی مرکز استانمایس و صدامدیرکل 

 دو نفر اساتید دانشگاه

 نظارت هیأتدر  نهادمردمهای نماینده سازمان
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ی هاسازمانتوانمندسازی  منظوربهاتخاذ تدابیر الزم   -

 حوزه مواد مخدر نهادمردم

 تشکیل بانک اطالعات منظوربهاتخاذ تدابیر الزم  -

 حوزه اعتیاد نهادمردمی هاسازمان

 ی از ظرفیت خیرینمندبهرهزمینه سازی برای  -

وز مج صدور برنظارت  منظوربهاتخاذ راهکارهای الزم  -

 ردر حوزه مواد مخد نهادمردمی هاسازمانفعالیت 

 نهادردممی هاسازمانبررسی مشکالت و موانع پیش روی  -

ی مردمی هامشارکتتقویت  منظوربه هااستیساحصاء  -

 برای تحقق امر اجتماعی کردن

ل کتهیه گزارش از اقدامات و نتایج حاصله و ارائه به دبیر 

 ستاد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی )رئیس (

 شناس دبیرخانه ستاد استان )دبیر(کار

 دانشگاه علوم پزشکی  

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 اطالعات

 معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی استان 

 معاونت اجتماعی و فرهنگی سپاه 

 بهزیستی 

 شهردار مرکز استان 

 کمیته امداد 

 آموزش و پرورش 

 هالل احمر  

 تبلیغات اسالمی 

 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

 درارزه با مواد مخسه سازمان مردم نهاد در حوزه مب

 مدیرعامل خانه خیرین استان 

 رئیس انجمن مدکاران اجتماعی استان
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 جوانان و پرخطر یهاگروه در جنسی سالمتبه ویژه ـ توجه

 جنسی پرخطر روابط همه در کاندوم از استفاده سمت به نیل و

 کنندگانمصرف در آسیب کاهش خدمات پوشش ـ گسترش

 خدمات این کیفیت بهبود و مواد تزریقی

 الگوی تغییر به توجه با اپیدمی الگوی تغییر به ویژه ـ توجه

 محرك مواد مصرف با مرتبط اهداف افزودن و مواد مصرف

 شناسایی و دختران و زنان در پیشگیری یهابرنامه ـ ارتقاء

انتقال  از پیشگیری خدمات ارائه منظوربه مبتال باردار زنان

 کودك به مادر

 پایش وی، آی اچ مبتالبه موارد ییشناسا یهابرنامه ـ ارتقاء

بهبود  و ضد رترویروسی درمان پوشش افزایش و مبتالیان

 درمان و مراقبت پیشگیری، دارو، توزیع و نیتأم یرهیزنج

 درمان به مقاوم موارد

 شناسایی و اچ آی وی به مبتالیان در سل شناسایی ـ ارتقاء

  هازندان به ویژه توجه و سل به مبتالیان در اچ آی وی

 و تبعیض کاهش منظوربه زدایی انگ یهابرنامه افزایش -

 خدمات  به دسترسی تسهیل

 درمان ه پایشنیزم در خصوصاً کاربردی تحقیقات تقویت - -

 دارویی یهامقاومت و

 استانداری )رییس(

 بهزیستیمتشکل ازنمایندگان سازمانهای 

 جمعیت هالل احمر

 ازمان زندان هاس

 آموزش و پرورش 

 پزشکی تبریز )دبیر( دانشگاه علوم 
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های پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی در تهیه برنامه

های بین دستگاهی و جلب استان و ایجاد هماهنگی

 های غیردولتیهای مردمی و تشکلمشارکت

 -ی و اجتماعی )رئیس( تیامن سیاسی، معاون

دفتر   -معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی )دبیر( 

 -بریز فرمانداری ت -امور اجتماعی و فرهنگی 

 معاونت امور -دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 -قانونی  سازمان پزشکی-ی  دادگستراجتماعی 

 معاونت امور -معاونت پیشگیری بهزیستی 

 پرورش و آموزشکل دارها -اجتماعی نیروی انتظامی 

11 
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وضعیت بیماران خاص در سطح استان از طریق  یبررس -

 ربطذیمراجع 

به مشکالت موجود بیماران خاص در سطح استان  یدگیرس -

 ربطذیاز طریق مراجع 

 همربوط مسئوالن لهیوسبهپیگیری امور بیماران خاص در استان  -

 پیشنهادهای الزم برای بهبود امور بیماران خاص استان رائها -

امکانات و تجهیزات درمانی بیماران خاص استان از  گسترش-

 مردمی و خیریه یهاکمکطریق جلب 

در امر ارتقاء فرهنگ پیشگیری با استفاده از کلیه  مشارکت -

 ممکن یهاراه

بیماران خاص و انجام امور  یهاخانوادهبه  یامدادرسان -

 .و مددکاری آنان یبخشتوان

 سیاسی، امنیتی و اجتماعی )رئیس( معاون

 و فرهنگی )دبیر( اجتماعی دفتر امور رکلیمد

 و پزشکی علوم دانشگاه درمان و دارو معاون

 امداد کمیته مدیران-درمانی  و بهداشتی خدمات

 خون انتقال سازمان -احمرهالل -خمینی )ره(  امام

 درمانی خدمات بیمه سازمان -بهزیستی سازمان

 و رفاه کار تعاون کلاداره -اجتماعیتامین سازمان

 به بنا حسب مورد استان یمایصداوس و اجتماعی

 هیفقیول نمایندگی دفتر نماینده -رئیس  تشخیص

 حمایتی یهاانجمن رؤسای-استان  جمعه ائمه و

 عضویت که عالقمند و خیر افراد -خاص  بیماران

 باشد، مؤثر کمیته اهداف پیشبرد در تواندیم آنها

 خیریه مؤسسات -رئیس  تشخیص با مورد حسب

 مواردی در تبصره: .رئیس تشخیص با مورد حسب

 ریاست با کمیته جلسات بداند، الزم استاندار که

 .شودیم تشکیل وی
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اعی ی اجرایی ارتقاء امنیت اجتمهااستیسـ بررسی و تدوین 

 ربطذیی مراجع هابرنامهو اخالقی 

و  فیتعار دری و ایجاد ادبیات مشترك استانداردساز -

 امنیت اجتماعی و اخالقی ی حوزههاشاخص

صد وضعیت جرایم اجتماعی و اخالقی در جامعه و بررسی ر -

 رویدادهای ویژه

 ارتقاء در ربطذیو هماهنگی مراجع  نظارت بر اقدامات -

 امنیت اجتماعی و اخالقی

 ربطذیو اقدامات مراجع  هابرنامهارزیابی  -

از  هاانستای وضعیت امنیت اجتماعی و اخالقی انوبهپایش  -

 ربطذیطریق مراجع 

 خصوص دریه راهکارها و تعامل با قوه قضائ ارائهبررسی،  -

ت برخورد با مجرمان و متخلفان حوزه امنی مؤثری هاوهیش

 تجارب و الگوهای موفق اساس براجتماعی و اخالقی 

فرهنگی برای  ی پیشگیرانه و اقداماتهابرنامهپیشنهاد  -

اجتماعی و اخالقی به سایر کاهش تخلفات و جرائم 

 ربطذیو مراجع  هاکارگروهها و کمیسیون

و ایجاد  ی ارتقاء احساس امنیت اجتماعیهاروشبررسی  -

 ربطذیهماهنگی میان مراجع 

ی امنیت اجتماعی و هابرنامهی اثربخشبررسی میزان  -

می در ی اجرایی و نهادهای عموهادستگاهاخالقی ناجا و سایر 

 اء امنیت اجتماعی و اخالقیزمینه ارتق

ی پیشنهادی در راستای هانامهنیآئی لوایح و بررس وـ تهیه 

 های قانونیاصالح یا رفع خالء

ی هایتوانمندو  هاتیورمأمبررسی ساختارها، وظایف،  -

ی و ارائه راهکارهای ردولتیغی مختلف دولتی و هابخش

ی ارتقاء هاهبرنامی آنها با اهداف و سازمتناسباجرایی برای 

 امنیتی اجتماعی و اخالقی

و  هاتشکلی مردمی هامشارکتی جلب هانهیزمبررسی  -

ی ارتقاء امنیت هابرنامهبویژه بسیج در  نهادمردمی هاسازمان

 اجتماعی و اخالقی

 ربطذیمراجع  ی و مستمر ازانوبهدریافت گزارشات  -

امنیت شورای  ی محوله از سویهاتیمأموراجرای سایر  -

کشور، شورای اجتماعی کشور و ستاد مرکزی صیانت از حریم 

 امنیت عمومی و حقوق شهروندان

امور  در ساماندهی مؤثری هاطرحو  هابرنامه ارائه - -

ی هاسکونتگاهامنیتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی 

 شهری )مناطق دفاعیبی و نقاط نینشهیحاشی، ررسمیغ

و نظارت  ربطذیی هادستگاهبا مشارکت  (ویژه اجتماعی

 بر اجرای آنها

 و اجتماعی )رئیس( امنیتی، سیاسی تمعاون

 و فرهنگی )دبیر(امور اجتماعی دفتر 

 ریزیمدیریت و برنامه

 و خانواده امور بانوان

 پرورش آموزش و

 و سیما صدا

 اطالعات

 دادگستری معاونت پیشگیری از جرم

 جوانانورزش و 

 فرمانده انتظامی

 ستانا آموزش فنی و حرفه ای مدیرکل

 اجتماعی رفاهکار و  تعاون،

 دانشگاه تبریز

 پزشکیدانشگاه علوم

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 صنایع دستی و گردشگریو میراث فرهنگی 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 (ره)کمیته امداد امام خمینی

 فرمانداری شهرستان تبریز

 تبلیغات اسالمی

 سپاه عاشورا

 بهزیستی

 ثبت احوال

 حوزه هنری

 هیأتهای مردم نهاد در نماینده سازمان

 نظارت

 تبریزشهرداری

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 مشاور استاندار در امور روحانیت

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

 امور روستایی و شوراها

 پدافند غیر عامل

 زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

 راه و شهرسازی

 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

رئیس دبیرخانه ستاد صیانت از حقوق 

 شهروندی

 حوزه علمیه استان
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 قالب در هادستگاه هایفعالیتتصویب  و بررسی -

 استانی کارمیتقس

 سطح در اجرای برنامه یهاشاخص تحقق میزان بررسی -

 استان

 استان  ستاد مصوبات اجرای پیگیری -

 ملی ستاد به ارائه گزارش و هادستگاه عملکرد ارزیابی

  استاندار رئیس

 ورزش و جوانان دبیر 

  -آموزش و پرورش  فرهنگ و ارشاد اسالمی 

دانشگاههای استان  -ریزی مدیریت و برنامه

دادگستری   -تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -

میراث  -تبلیغات اسالمی   -صدا و سیما   -

  -صنایع دستی و گردشگری   -فرهنگی

جمعیت هالل  -بسیج مستضعفان استان 

بنیاد   -کمیته امداد امام خمینی   -احمر 

  -جهاد دانشگاهی  -و امور ایثارگران  شهید

محیط   -امور زنان و خانواده استانداری 

راه   -جهاد کشاورزی  -بهزیستی   -زیست 

  -امور اقتصادی و دارایی   -و شهرسازی 

سه نفر از اساتید   -(ع) صندوق مهر امامرضا

صاحب نظر حوزه و دانشگاه و سه نفر از 

جوانان منتخب به پیشنهاد دبیر ستاد و تأیید 

 رییس ستاد
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ی هابیآسی ابیعلتی، توصیف و تبیین و بندتیاولوـ احصاء، 

 اجتماعی متناسب با شرایط بومی استان

ی، نیبشیپ منظوربهو ارائه راهکار  هااستیستدوین  -

ی اجتماعی با مشارکت هابیآسپیشگیری، کاهش و مقابله با 

 ربطذیی هادستگاه

ی همکاری و ایجاد هماهنگی بین هانهیزمـ تقویت 

 هادستگاه هایفعالیتو  هابرنامه شیپا وی مسئول هادستگاه

 ی اجتماعیهابیآسو نهادها در حوزه  هاسازمانو 

ملی برای  کارمیتقسهماهنگی و نظارت بر اجرای طرح  -

بر کار  دیتأکی اجتماعی و هابیآسکنترل و کاهش 

 العادهفوقو  العادهخارق

ی مندرج در طرح هابرنامهنظارت بر تهیه برش استانی  -

ی هابیآس خصوص دری و اقدام زیربرنامهملی و  کارمیتقس

 هادستگاهاجتماعی خاص هر منطقه توسط 

به  دوماههمستمر و  صورتبهارسال گزارش اقدامات ستاد  -

 دبیرخانه شورای اجتماعی کشور.

 استاندار )رئیس(

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی )قائم 

 مقام رئیس ستاد(

 فتر امور اجتماعی و فرهنگی )دبیر(د

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

 راه و شهرسازی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سازمان برنامه و بودجه

 شورای امر به معروف و نهی از منکر استان

 های غیر دولتی استاننماینده تشکل

 امور بانوان و خانواده
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 اجرای و ترویج نهیزم در اساسی یهایمشخط و هااستیس تعیین -

 ربطذی به مبادی آن پیشنهاد و منکر از نهی و معروف به امر

 به مربوط یهااستیس یریگشکل برای نظرات و اطالعات تبادل -

 منکر از نهی و معروفامربه

 منکر ارتکاب و معروف ترك علل یابیشهیر و یشناسبیآس -

 رفتاری الگوهای تعیین -

 یهادستگاه و مردم آحاد جانبههمه مشارکت جهت یسازنهیزم -

 و معروفامربه به فریضه مربوط امور در عمومی یهارسانه و اداری

 منکر از نهی

 مراجع به آن انعکاس و قانون این اجرای در شدهانجام اقدامات ـ رصد

 ربطذی

 جامعه مختلف سطوح برای آموزشی راهبردهای تدوین -

 و منکر از نهی و معروفامربه نهیزم در تحقیق و پژوهش و آموزش -

 آن فرهنگ گسترش ترویج

 یهاتشکل و هاتیجمع تشکیل به کمک و هاتیظرف شناسایی -

 فعال مردمی

 از ناهیان و معروف به آمران قانونی اقدامات از جانبههمه حمایت -

 منکر

 تکالیف با ارتباط در فرهنگی انقالب عالیشورای مصوبات پیگیری -

 حجاب و فرهنگ عفاف اجرائی راهکارهای خصوص در ستاد

 .مردم و گانهسه قوای و رهبری معظم مقام به ساالنه گزارش ارائه -

 به ستاد دبیر -استان )رئیس(  مرکز جمعهامام

 اطالعات مدیرکل -استاندار  -ستاد  رئیس انتخاب

 آموزش مدیرکل-اسالمی  ارشاد و فرهنگ مدیرکل

 با استان یهادانشگاه از یکی رئیس- پرورش و

 معدن صنعت، سازمان رئیس-ستاد  رئیس انتخاب

 در استان مردم نمایندگان از نفر دو -تجارت  و

 نمایندگان مجمع انتخاب به اسالمیشورای مجلس

 -استان  مرکز دادستان -ناظر  عنوانبه استان

 شورای رئیس -اسالمی تبلیغات سازمان مدیرکل

 مایس و صدا مدیرکل -اسالمی  تبلیغات هماهنگی

 ائمه ستاد دبیر -سپاه  ارشد فرمانده -ناجا  فرمانده

 استان علمیه مدارس مدیران از نفر یک -جمعه 

 مدیر -استان  علمیه یهاحوزه شورای انتخاب به

 -استان در خواهران علمیه مدارس
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بر  نظارت وو تدابیر  هااستیس نامهنیآئـ احصاء قوانین و مقررات و 

 خیابانی روند امور کودکان کار و

 ی و پیگیری مصوباتبندزمانتشکیل جلسات برابر برنامه  -

 پیگیری تشکیل جلسات شهرستانی-

 تهیه بانک اطالعات جامع -

 ی دیگرهااستانتان با مقایسه تطبیقی اس -

 بازدید از مراکز نگهداری -

 ـ پیگیری احداث مرکز بصورت متمرکز در مرکز استان

 ی بین ادارات مرتبطهمدل وایجاد هماهنگی  -

 دیدگان اجتماعیبیآس وبازدید از مراکز نگهداری کودکان خیابانی  -

 (ستاد ساماندهی)برگزاری جلسات کودکان خیابانی  -

از پیشنهادات و راهکارها در خصوص ساماندهی کودکان  رشتهیه گزا -

 ی مانند اورژانس اجتماعیمراکزبازدید از  -خیابانی 

 –دفتر امور اجتماعی و فرهنگی )رئیس(  رکلیمد

مدیر  -شهردار تبریز   -مدیرکل بهزیستی )دبیر( 

مدیر کل تبلیغات  -حوزه علمیه آذربایجان شرقی 

 -دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر  -اسالمی  

مدیر  -و نهی از منکر  معروف به امررئیس ستاد 

معاون پیشگیری  -دادستان  -کل بانوان و خانواده 

رییس  -فرماندار تبریز  -از جرم دادگستری 

تعاون،  رکلیمد -ی زیربرنامهسازمان مدیریت و 

کانون پرورش فکری  رکلیمد -کار و رفاه اجتماعی 

مدیر امور اجتماعی سپاه  -کودکان و نوجوانان 

مدیر  -معاون اجتماعی نیروی انتظامی  -عاشورا 

پلیس  -کمیته امداد  رکلیمد - هازندانکل 

 رکلیمد -پیشگیری نیروی انتظامی 

رییس جمعیت هالل احمر  -استان  اجتماعیینتام

بیمه  رکلیمد -مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   -

 رکلیمد -رییس دانشگاه علوم پزشکی  -سالمت 

 -  وپرورشآموزشمدیرکل  -ورزش و جوانان 

نمایندگان -ی بهزیستی اجتماع امورمعاون 

 خیریه مؤسسات
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ف و حجاب و حقوق ی ترویج فرهنگ و عفاهابرنامهآگاهی از  -

ی مربوطه و هادستورالعملقوانین و  مطالعه باشهروندی 

ی مصوب ستاد صیانت دستگاه و هابرنامهپیگیری اجرای 

ی ابالغی ستاد مرکزی صیانت و دستور تشکیل هاتیمأمور

 اتاق فکر

ترویج فرهنگ  منظوربهستگاه در د ایجاد عزم و اداره جمعی -

 عفاف و حجاب و احترام به حقوق شهروندی

ی دبیران و همراه با شرح وظایف برا تیمسئولصدور حکم  -

 سایر اعضای ستاد صیانت

 بارکجلسات منظم ستاد صیانت هر چهار ماه ی برگزاری -

عفاف  هایتفعالیو اجرای  هایهماهنگی و زیربرنامه منظوربه

 حقوق شهروندیو حجاب و 

ی ستاد صیانت و و ابالغ مصوبات به اعضا نامهدعوتامضاء  -

 ربطذیی هابخشسایر 

ربوطه و می مختلف استانی دستگاه هابخشنظارت بر  -

ی وابسته و تحت پوشش و همچنین واحدهایی که با واحدها

 وو بازدید  ندینمایمیا فعالیت  جادشدهیامجوز آن دستگاه 

ی نظارتی ارزیابی از فعالیت و وضعیت آنها با استفاده از ابزارها

 و حجاب از طریق دبیران مربوطه در حوزه عفاف

وجه ویژه به عنصر کلیدی استمرار آموزش در ارتقاء ت -

 فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی در دستگاه مربوطه

ی گزارش یگیردریافت نظرات و رسیدگی و پ سازوکارایجاد  -

ی حقوق شهروندی و هاحوزهتخلفات و شکایات مردمی در 

 عفاف و حجاب از طریق دبیران مربوطه

، جلساتصورتی انوبهنظم و منظارت بر ارسال گزارش  -

ت مصوبات ابالغی و اقدامات بعمل آمده به ستاد مرکزی صیان

 از طریق دبیران ستاد صیانت )هر چهار ماه یکبار(

رسان ستاد ظارت بر پاسخگویی مناسب به بازحمایت و ن - -

 مرکزی صیانت با ارائه مستندات

ریاست : استاندار یا معاون سیاسی  امنیتی 

 و اجتماعی استاندار

)کلیه ستاد های متناظر شهرستانی در 

فرمانداری های شهرستان های استان به 

 ریاست فرماندار(

دبیر ستاد : مدیر کل امور اجتماعی و 

 فرهنگی

 ضاء ستاد:اع

 رئیس دادگستری استان

 مدیر کل آموزش و پرورش 

 فرماندار مرکز استان 

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 مدیر کل اداره اطالعات

 صدا و سیما 

 تبلیغات اسالمی

 نده ) نماینده ولی فقیه استان ( نمای 

 رئیس حوزه علمیه استان 

 مشاور استاندار در امور روحانیت 

 فرمانده انتظامی 

 فرمانده سپاه عاشورا 

 مدیرکل ورزش و جوانان 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشگاه تبریز 

 دانشگاه پردیس 

 دانشگاه آزادمرکز استان 

 مدیرکل امورخانواده و بانوان استانداری 

سازمان توسعه مدیریت برنامه ریزی استان  

 مدیرکل بهزیستی 

 رئیس شورای شهر استان 

مدیرکل امورشهری و شوراها مدیرکل امور 

 روستایی 

 مدیرکل ارزیابی عملکرد و بازرسی استانداری 

 سازمان بازرسی استان  

 کارشناس دفتراموراجتماعی 

اجتماعی،  امور صاحب نظران در از نفر دو

 فرهنگی و حقوقی
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و  تدابیر ،هااستیس، هانامهنیآئاحصاء قوانین، مقررات،  -

 نظارت بر روند امور متکدیان.

 ی و پیگیری مصوبات.بندزمانتشکیل جلسات برابر برنامه  -

 پیگیری تشکیل جلسات شهرستانی. -

 تهیه بانک اطالعات جامع. -

 ی دیگرهااستانمقایسه تطبیقی استان با  -

 بازدید از مراکز نگهداری. -

 استان.پیگیری احداث مرکز بصورت متمرکز در مرکز  -

 ایجاد هماهنگی و همدلی بین ادارات مرتبط. - -

ی و اجتماعی تیامن استاندار / معاون سیاسی،

 )رئیس(

 -امور اجتماعی و فرهنگی )دبیر(  رکلیمد

مدیر حوزه علمیه آذربایجان  -شهردار تبریز 

 -مدیرکل تبلیغات اسالمی  -شرقی 

رئیس  -دبیرشورای هماهنگی مواد مخدر 

 -و نهی از منکر استان  روفمع به امرستاد 

دادستان  -مدیر کل امور بانوان و خانواده 

معاون پیشگیری از جرم  -استان 

رییس سازمان   -فرماندار تبریز  -دادگستری

 -بهزیستی  رکلیمد-ی زیربرنامهمدیریت و 

  -تعاون، کار و رفاه اجتماعی  رکلیمد

کانون پرورش فکری کودکان و  رکلیمد

یر امور اجتماعی سپاه عاشورا مد -نوجوانان 

مدیر کل  -معاون اجتماعی نیروی انتظامی  -

پلیس  -کمیته امداد  رکلیمد - هازندان

 رکلیمد  -پیشگیری نیروی انتظامی 

رییس جمعیت  -استان  اجتماعیتامین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد  -هالل احمر 

رئیس  -بیمه سالمت  رکلیمد -اسالمی 

ورزش و  رکلیمد -دانشگاه علوم پزشکی 

معاون  - پرورش وش آموزمدیرکل  -جوانان 

 مؤسساتنمایندگان  -ی بهزیستی اجتماع امور

 خیریه
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ی اجتماعی در استان هابیآسسازوکارهای کنترل و کاهش  -

 بر چهار محور مورد تأکید مقام معظم رهبری دیتأکبا 

و راهکارهای ساماندهی وضعیت اجتماعی  هاتجربهبررسی  -

 ی غیررسمیهاسکونتگاهفرهنگی 

چگونگی بهبود و ارتقاء وضعیت اجتماعی نقاط بحرانی و  -

 (پیشگیری از مهاجرتحاد )

؛ )تقویت اعتماد اجتماعیارتقاء سرمایه ی عملی کارهاراه -

 اجتماعی( رضایت و ارتباطات

ی ترویج گفتمان اجتماعی و سبک زندگی ایرانی هاسمیمکان -

 ی اجتماعی(هاارزشبازتولید هنجارها و ) اسالمی
و ارائه طریق  نهادمردمی اجتماعی هامشارکتی تقویت راهکارها -

 ی اجتماعیهابیآسی در حوزه پیشگیری و درمان ریگبهره

 ی ارتقاء نشاط اجتماعیهاوهیش -

 خانواده در استانو تهدیدهای تحکیم بنیان  هافرصت -
 اجتماعی استان تیریمد دری در حوزه انسجام کاربردی هامدلارائه 

ر استانداو اجتماعی  امنیتی، معاون سیاسی

 )رئیس(

 استانداری و فرهنگی امور اجتماعیمدیرکل 

 )قائم مقام(

 دانشگاه تبریز )دبیر(

 نظران دانشگاهی، حوزویافرادی از صاحب

 نخبگان محلی

 تشکلهای مردم نهاد.نماینده 
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 امه هیات وزیرانناجرای مفاد تصویب - -

 بالغی از سوی شورای ملیاجرای مصوبات ا- -

های اجرایی رد و هماهنگی میان دستگاهنظارت بر عملک- -

 استانی به منظور اجرای تصویب نامه و مصوبات شورای ملی

فرآیند توسعه  های استانی درتشکلحمایت از مشارکت - -

 پایدار استان

دور پروانه فعالیت صگیری در مورد اعالم نظر و تصمیم- -

 های استانیبرای تشکل

های ارایه شده از گیری در مورد گزارشبررسی و تصمیم- -

سوی دبیرخانه شورای استانی درباره عملکرد یا تخلفات 

 های استانیتشکل

خصوص نحوه  جرایی استان درهای اتعامل با دستگاه- -

 واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان

و توسعه  های حمایتی برای توان افزاییتعیین سیاست- -

 های استانیکمی و کیفی تشکل

ارائه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی و کیفی  -

های استانی ، شهرستانی و محلی به شورای توسعه تشکل

 ملی

نیتی و اجتماعی ام معاون سیاسی، -

 رئیس شورا : استاندار

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی : دبیر  -

 شورا

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی -

 مدیرکل ورزش و جوانان -

 مدیرکل حفاظت محیط زیست  -

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -

 گردشگری

های تخصصی نماینده دستگاه یا دستگاه -

ماینده استانی حسب مورد دو نفر ن

 منتخب از تشکل های استانی

 

 )شرح وظایف( و مسائل اجتماعی هابیآسمعاون امور -1-4-3

 تماعیـاج ایـهبـیـآس و التـکـشـم ل،ـائـسـم اییـاسـنـش و یـررسـب رایـالزم ب گیـنـاهـمـهـ 1

 .ربطذی هایدستگاه از طریق استان

 کارشناسی هایبررسی مبنای رـب یـاعـمـتـاج التـکـشـم هـنـیـزم درا ـهتـویـاول یتایـاسـنـشـ 2

 م.الز هایپیگیری انجام و بعمل آمده

 .ربطذی یهاکارگروه و شوراها در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی در کاربردی هایارائه طرحـ 3

 یهاالعمل دستورسایر  مصوبات شورای اجتماعی کشور و مصوبات دولت، پیگیری اجرای قوانین،ـ 4

 امور اجتماعی و فرهنگی استان. نهیزم در کشوروزارتسوی  ارسالی از

های اجتماعی از طریق کنترل انحرافات و ناهنجاریاتخاذ تصمیمات الزم برای  منظور بههماهنگی ـ 5

گیری در حوزه مسایل فرهنگی و یمـمـصـلی تـمرجع اص عنوان بهفرهنگی، اجتماعی  کارگروه

 .استان اجتماعی هایآسیب ساماندهی و مدیریت اجتماعی فرهنگی و ستاد استاناجتماعی 

 مدیریت اجتماعی فرهنگی و ستاد اجتماعی استان ای کارگروهامور دبیرخانه انجام نهیزم درهماهنگی ـ 6

 استان. اجتماعی هایآسیب ساماندهی و

های الزم ارائه گزارش منظوربه  ماعی و فرهنگی اقشار مختلف استانرفتارهای اجتبررسی و مطالعه ـ 7

 .برای اتخاذ تصمیم ربطذیبه مراجع 
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 به رسیدگی و شرایط بودـهـب ورـظـنـمهـب انـتـاس یـمـومـع نـاکـام تـیـعـوض رـب ارتـظـنـ 8

 .ربطذی هایدستگاه همکاری با مشکالت

 ی.فرهنگ و اجتماعی امور مردم استان در افزایش مشارکت منظور بهارائه برنامه و راهکار ـ 9

 و انضباط و نظم ترویج راستای در تابعه هایفرمانداری و مرتبط اجرایی هایدستگاه با هماهنگیـ 10

 .مومیع رضایت و شهروندی حقوق از صیانت و مداری قانون فرهنگ ارتقای اجتماعی، امنیت ارتقاء

 .اخالقی هایارزش از صیانت و حجاب و عفاف فرهنگ ترویج زمینه آوردن فراهمـ 11

 با اسالمی ایرانی هویت و ملی همبستگی و وحدت ارتقای در جهت الزم هایزمینه آوردن فراهمـ 12

 .محلی و قومی دینی هایارزش و باورها بر تأکید

 ویژه مناطق فرهنگی و اجتماعی امور دهیـانـامـس ورـظـنـم هـبای الزم ـهگیـنـاهـمـام هـجـانـ 13

 .رسمی غیر یهاگاهسکونت و اجتماعی

 همکاری با نهاد مردم هایسازمان به مربوط واصله هایها و شکایتدرخواست و هاگزارش به رسیدگیـ 14

 .قانونی مراجع

 ارائه مشاوره به مدیرکل.ـ 15

  .و اختیارات هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمانـ 16

الزم در موارد  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه ـ 17

 ضروری

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظرات بیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین ـ 18

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقسـ 19

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.ـ 20

 

 اجتماعی یهامشارکتو  هاتشکلمعاون -2-4-3 

ا ـبت ـدولی ـاعـمـتـای اجـهتـاسـیـس دنـی شـرایـاجرای ـری بـیـگـیـی و پـگـنـاهـمـهـ 1

 اد.ـهـنردمـای مـهانـازمـس تـارکـشـم

 در الزم هایبررسی انجام و نهادمردم یهاسازمان برای فعالیت پروانه صدور روند پیگیری و نظارت برـ 2

 رراتـقـم و نـیـوانـق وبـارچـچ در انـازمـس انـارک رـگـدی و مؤسس تهیأ صالحیت خصوص

 .ربطذی یهاازمانـس یـانـتـاس ایـدهـواح اریـکـمـه اـب هـوطـربـم

 جامعه، در آنها جایگاه و نقش تبیین و استان نهاد مردم یهاسازمان توانمندسازی منظور بهریزی برنامهـ 3

 .ربطذی یهادستگاه استانی واحدهای و فرمانداران همکاری با مقررات و قوانین با مطابق

 ایـهانـازمـس به وطـمرب هـلـواص ایـهتـایـکـش ا وـهتـواسـدرخ ا وـهزارشـی به گـدگـیـرسـ 4

 .قانونی مراجع همکاری با هادـن ردمـم

نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت  های مردمکیفی سازمان ارتقاءو  یراهکارهای تشویقارائه ـ 5

 منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
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 در مشارکت جلب برای متولی هایدستگاه استانی به واحدهای الزم تسهیالت ارائه برای هماهنگیـ 6

 مربوط. مقررات و قوانین چارچوب در نهاد مردم هایسازمان کیفی ارتقاء و فرهنگی و اجتماعی امور

مایه اجتماعی از طریق و سررضایت عمومی  ،ارتقاء نشاط اجتماعی منظور بههای مؤثر پیشنهاد برنامهـ 7

 استان. نهاد در سطح های مردماجرایی و سازمان یهادستگاه

 .عیاجتما یهابرنامه اجرای در مدنی نهادهای و اجرایی یهادستگاه تعامل افزایش جهت هماهنگیـ 8

 نهاد. های مردمانجام امور مربوط به دبیرخانه سازماننظارت بر ـ 9

 نهاد. های مردمسازمان با مشارکتهای اجتماعی دولت اجرای سیاست منظور بهسازی  زمینهـ 10

 ارائه مشاوره به مدیرکل.ـ 11

رات و اختیا هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمانـ 12

الزم در موارد  یهاییراهنمابر حسن اجرای کلیه امور و ارائه واحدهای تحت سرپرستی و نظارت 

 ضروری.

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین ـ 13

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقسـ 14

 امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.انجام سایر ـ 15

 

 رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی )شرح وظایف( -3-4-3 

و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی،  لیتحل و هیتجزطالعه، ـت مـهـگی الزم جـنـاهـمـه -1

 به مقامات مافوق. راهکاررفاهی و بهداشتی استان و ارائه 

ی اجتماعی هابیآسو شناسایی مسائل، مشکالت و  لیتحل و هیتجزهماهنگی الزم جهت مطالعه،  -2

 ی مناسب جهت رفع آنها.راهکارهادر سطح استان و ارائه 

های مرتبط با امور اجتماعی در چارچوب اجرای ها و سازمانهماهنگی و تماس مستمر با ارگان -3

 ی توسعه.هابرنامه

 آمار مربوط به جرائم اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب برای جلوگیری از آنها. لیتحل و هیتجز -4

 .ربطذیی هاکارگروههای کاربردی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی در شوراها و طرح بررسی -5

اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر  هماهنگی جهت نظارت بر -6

 امور اجتماعی و فرهنگی استان. نهیزم درکشور  ی ارسالی از سوی وزارت هادستورالعمل

های ترل انحرافات و ناهنجاریـنـرای کـات الزم بـمـیـمـصـاذ تـخـات ورـظـنـم بهری ـگیـیـپ -7

 فرهنگی، اجتماعی. اجتماعی از طریق کارگروه

ای کارگروه اجتماعی استان و ستاد فرهنگی اجتماعی انجام امور دبیرخانه نهیزم درپیگیری و نظارت  -8

 های اجتماعی استان.مدیریت و ساماندهی آسیب

بهبود شرایط و رسیدگی  منظوربهومی استان ـمـن عـاکـت امـیـعـر وضـب ریـیـگـیـظارت و پـن -9

 .ربطذیهای مشکالت با همکاری دستگاه به
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های تابعه در راستای ترویج نظم های اجرایی مرتبط و فرمانداریدستگاه پیگیری جهت هماهنگی با -10

مداری و صیانت از حقوق شهروندی و  و انضباط و ارتقاء امنیت اجتماعی، ارتقای فرهنگ قانون

 رضایت عمومی.

 های اخالقی.بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از ارزش -11

ناطق ویژه ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی م منظور بههای الزم ی جهت هماهنگیپیگیر -12

 ی غیررسمی.هاگاهسکونتاجتماعی و 

 نظارت بر انجام امور مربوط به برگزاری سمینارهای مختلف اجتماعی و پیگیری تصمیمات. -13

 پیشنهادات الزم.ی اجرایی و ارائه هادستگاهی فرهنگی در هابرنامههماهنگی برای اجرای  -14

 امور فرهنگی و اجتماعی. نهیزم درهماهنگی الزم با مراکز پژوهشی استان  -15

 هاشیهما، شرکت در جلسات، نظرات بیانی الزم، هاگزارش، ارائه مقررات وو بررسی قوانین  مطالعه -16

 ی آموزشی مرتبط.هادورهو 

 انجام سایر امور محوله از جانب مافوق. -17

 

 )شرح وظایف( نهادمردم یهاسازمانرئیس گروه امور -4-4-3

مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی و بررسی راهکارهای  یهانهیزمپیگیری برای شناسایی  -1

 مناسب جهت افزایش آن در استان.

 استان. المنفعهعامها و مؤسسات رفاهی، خیریه و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سازمان -2

اجتماعی و بکارگیری آنها از طریق  یهابرنامهبررسی عوامل مؤثر در اجرای پیگیری در خصوص  -3

 .نهادمردمهای سازمان

و نظارت مستمر  نهاد مردمهای سازی سازمان هماهنگی برای انجام امور مربوط به تقویت و توانمند -4

 بر فعالیت آنها.

های الزم نهاد و انجام بررسی مردم یهاسازمانهماهنگی و نظارت بر امر صدور پروانه فعالیت برای  -5

و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با  مؤسسصالحیت هیات  خصوص در

 .ربطذی یهاسازمانهمکاری واحدهای استانی 

ارتقاء نشاط اجتماعی، رضایت عمومی  منظور بههای مؤثر برنامه ةنیدرزمو بررسی پیشنهادها  مطالعه -6

 نهاد در سطح استان. های مردماجرایی و سازمان یهادستگاهه اجتماعی از طریق و سرمای

های متولی برای جلب تسهیالت الزم به واحدهای استانی دستگاه ارائهو هماهنگی برای  پیگیری -7

نهاد در چارچوب قوانین و  های مردمکیفی سازمان ارتقاءمشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی و 

 مربوط.مقررات 

 .نهاد مردمهای اجتماعی دولت از طریق سازمان یهااستیسهماهنگی و نظارت بر اجرای  -8

و ارائه نظرات به  نهاد مردمهای نظارت و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان -9

 مقام مافوق.

با حوزه فعالیت امور ها در ارتباط بندی و تحلیل گزارش عملکرد واحدهای ستادی و فرمانداریجمع -10

 .نهاد مردمهای اجتماعی و سازمان
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 و تشکیل جلسات مربوطه و پیگیری مصوبات. نهاد مردمهای نظارت برانجام امور مربوط به سازمان -11

 نهاد استان. های مردمسازی سازمان در خصوص آموزش و توانمند یزیربرنامه -12

 .نهاد مردمهای انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمان -13

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهماو شرکت در جلسات  هاگزارشبررسی قوانین و مقررات،  -14

 انجام سایر امور محوله از جانب مافوق. -15
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 )شرح وظایف( مدیرکل پدافند غیرعامل-5-3

مناسب، اخذ تصمیمات الزم و پیگیری  کار دستوراستان از طریق تهیه  رعاملیغ پدافندراهبری شورای ـ 1

 مصوبات.

در  رعاملیغموضوع پدافند  یساز نهینهادو  یساز فرهنگ نهیزم در ربطذیهای هماهنگی با دستگاهـ 2

 استانی دستگاه اجرایی. یواحدهاسطح استان و 

در سطح استان و  ساتیتأسو مراکز و  رساختیز یبند طبقهراهبری امور مربوط به شناسایی و ـ 3

 های تابع.شهرستان

هدایت امور مربوط به تهیه برآورد تهدیدات استان )تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی( و تهیه فهرست ـ 4

 آنها. یبند طبقهاستان در برابر تهدیدات و  یریپذبیآس

 مراکز حساس و مهم استان. یبند تیاولوـ 5

 نییتعاساس تقدم حساس و مهم استانی بر یهاپروژه رعاملیغپدافند  یهاطرحو کنترل نهایی  دیأیتـ 6

 .شده

استانی  یواحدهاهای اجرایی آنها در و برنامه رعاملیغپدافند  یهاطرحنظارت بر تهیه و تدوین ـ 7

 اجرایی. یهادستگاه

 مصوب استانی. رعاملیغپدافند  یهاطرحاجرای  منظور به ریزیبرنامهنظارت و ـ 8

 .ازین مورد یهایبانیپشتکنترل امور مربوط به تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر ـ 9

 در سطح استان. رعاملیغمی پدافند و راهبردهای کالن کمیته دائ هااستیسنظارت بر اجرای ـ 10

 استان. یهاطرحدر اجرا و نظارت بر  رعاملیغ پدافندو سازمان  کشوروزارتهماهنگی با ـ 11

 استانی. رعاملیغپدافند  یهاطرحاطالعات  یبندطبقهنظارت بر امور مربوط به حفاظت و ـ 12

بر مواردی از  دیتأکبا  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمبسترسازی و فراهم آوردن ـ 13

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 

 یرعاملپدافند غ کلاداره ها و کمیته های، کارگروهشوراهافهرست ( 19ول )جد
 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

  داریشورای پدافند غیرعامل استان 1

  کارگروه امنیتی ، انتظامی پدافند غیرعامل استان 2

  کارگروه بهداشت، سالمت و بیولوژیک پدافند غیرعامل استان 3

  کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان 4
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 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

  کارگروه صنعت، معدن و تجارت پدافند غیرعامل استان 5

  کارگروه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پدافند غیرعامل استان 6

  عامل استان)سایبری( پدافند غیر اطالعاتفناوریکارگروه ارتباطات و  7

  پدافند غیرعامل استانکارگروه پشتیبانی و خدمات شهری  8

  کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل استان 9

  کارگروه راه و شهرسازی پدافند غیرعامل استان 10

  کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی پدافند غیرعامل استان 11

  کارگروه جهاد و کشاورزی پدافند غیرعامل استان 12

 استان رعاملیپدافندغکمیته  13
670/1/16011 – 

26/5/94 

  کمیته مرزبانی زیستی 14

  کمیته مقابله با بیوتروریسم 15

  قرارگاه پدافند شیمیایی استان 16

  قرارگاه پدافند سایبری استان 17

 قرارگاه پدافند زیستی استان 18
 خ م/4/2824/73/7

6/7/93 
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 یرعاملپدافند غ کلاداره ها و کمیته هایارگروهکشوراها،  رح( ش20جدول )
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 ساتیتأسها و مراکز ی زیرساختبندتیاولوی و بندطبقهشناسایی،  -

 در سطح استان

تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و )تهیه برآورد تهدیدات استان  -

 ی مهم استانیهاپروژههای پدافند غیرعامل بررسی و تایید طرح - ...(

 ایجاد آمادگی جهت اداره امور مردم در شرایط خاص -

ی موضوع پدافند غیرعامل در سازنهینهادی و سازفرهنگآموزش،  -

 سطح استان

های پدافند ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای طرحریزی، برنامهطرح -

 تانیغیرعامل مصوب اس

 ها و راهبردهای کالن سازمان در استاناجرای سیاست -

 های استانهماهنگی با سازمان در اجرا و نظارت بر طرح -

 ی پدافند غیرعامل به سازمانهاطرحارائه گزارش عملکرد مربوط به  -

ی دفاع غیرعامل استان با آموزش، تمرین و هایآمادگپایش  -

 .ایهای دورهرزمایش

معاون سیاسی و  -استاندار )رئیس( 

 -امنیتی استاندار )عضو و جانشین( 

 یاستاندار رعاملیغپدافند  رکلیمد

ی عمرانمعاون فنی و امور  -دبیر( )

معاون توسعه مدیریت و  -ی استاندار

معاون  - یاستاندارمنابع انسانی 

 - یاستاندارهماهنگی امور اقتصادی 

حمزه  21فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 

فرمانده سپاه عاشورا  - جانیآذربا)ع( 

فرمانده نیروی انتظامی -)عضو شورا( 

رئیس  - زیتبرشهر شهردار کالن -ان است

فرمانده پدافند  - استانکل دادگستری 

مدیرکل اطالعات  - آجاهوایی شمالغرب 

ی مرکز مایس و صدامدیرکل  - استان

رییس سازمان  -ی شرقاستان آذربایجان 

مدیرکل  - استانریزی یت و برنامهمدیر

مدیر  - یشرقبحران استان آذربایجان 

ارشد وزارت دفاع در استان آذربایجان 

 ی.شرق
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ـ بررسی و تایید سطح بندی و اولویت بندی مراکز ثقل و سامانه های مهم 

 کارگروه های تخصصی.استان و شهرستان های تابعه ارائه شده توسط 

 ـ جمع آوری اطالعات

شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل تهدیدات امنیتی، دفاعی در مراکز طبقه -

 اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، )نظامی، بندی شده استان شامل تهدیدات

 فرهنگی و ...(.

 ـ شناسایی سامانه های بحران زا در سطح استان و شهرستان ها

یری ها در سطح کل استان و شهرستان ها در حوزه اداره ـ شناسایی آسیب پذ

امور مردم شامل)سامانه های تامین مایحتاج عمومی مردم، بهداشت و درمان، 

 (.رسانیاطالعخدمات آموزش، امنیتی و

ـ شناسایی نقاط فرعی و یدکی امن برای استقرار مراکز و سامانه های مهم در 

 سطح استان.

 تهدیدات برای استان.ترین ـ پیش بینی محتمل

ـ طراحی و تمرین طرح های برقرای امنیت و نظم اجتماعی در مراحل مختلف 

 مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی.

ـ هماهنگی مابین سازمان های مرتبط با ماموریت امنیت و انتظامات در مراحل 

 ن.مختلف مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشم

ـ نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ابالغ شده در مراحل تمرینات و 

 ها.ارتقا آمادگی

مدیر کل امنیتی و انتظامی استاندار )رئیس 

 کارگروه(

 فرمانده سپاه

 رییس دادگستری

 فرمانده نیروی انتظامی

 مدیرکل اطالعات

 نماینده ارتش و پدافند هوایی

 تبریز دادستان عمومی و انقالب شهرستان

 فرمانده پایگاه ششم رزمی هوانیروز تبریز

 فرمانده پایگاه شکاری شهیدخلبان جواد فکوری

 فرمانده مرزبانی استان

 اجتماعی نیروهای مسلحمدیر کل تامین

فرمانده مرکز آموزشی ولیعصر )عج( تبریز 

 )ناجا(

 رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

 تربیتیمدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و 

 کل بازرسی استاناداره

 پدافند غیر عامل
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ـ تدوین و ابالغ طرح جامع مقابله به تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در 

 حوزه بهدشت، درمان، سالمت و مخصوصا تهدیدات بیولوژیک در سطح استان.

اقدامات مورد نیاز برای حفظ و ارتقاء آمادگی و ـ طراحی و اتخاذ تدابیر و 

های مختلف در سطح های بهداشت، درمان وسالمت در زمینهتوانمندی برنامه

 استان..

ـ طراحی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک 

 متصور از طرف دشمن در سطح استان مخصوصا استان های مرزی.

های مختلف مرتبط با حوزه سالمت و بهداشت هماهنگی بین سازمان ـ ایجاد

های ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و بیولوژیک برای مقابله بحران

 در سطح استان.

های مختف های مورد نیاز اضطراری در حوزهـ سازماندهی و ارتقا توانمندی تیم

هدیدات و اقدامات نظامی دشمن  بهداشت، سالمت و بیولوژیک برای مقابله با ت

 در سطح استان.

ـ تدوین دستورالعمل در مورد نیاز برای چگونگی تامین نیازهای مردم و مراکز 

 بهداشتی، درمانی و بیولوژیک در شرایط جنگ و تهدیدهای دشمن.

های ـ طراحی چگونگی تداوم چرخه خدمات بهداشتی، درمانی، در زمینه

درمانی در سطح استان در شرایط تهدیدات مختلف مختلف در مراکز بهداشتی 

 دشمن و اقدامات نظامی.

ـ طراحی تمرینات و رزمایش های دوره ای برای حفظ و ارتقا آمادگی الزم در 

 حوزه بهداشت، سالمت و بیولوژیک.

های استان براساس ها و قابلیتـ طراحی و هماهنگی الزم برای ایجاد و ظرفیت

 مراجع باالتر در بخش دفاع غیرعامل. دستورالعمل ابالغی از

ها و ایجاد آمادگی الزم برای مقابله با تهدیدات ـ نظارت بر اجرای دستورالعمل

 نرم و اقدامات نظامی دشمن.

)رئیس رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان-

 مرکز بهداشت شهرستان-کارگروه( 

فرمانده -رییس سازمان انتقال خون استان-

رییس سازمان -استانارتش مستقر در 

رییس سازمان نظام پزشکی -اجتماعیتامین

مدیرکل -شهردار کالنشهر تبریز -استان

فرمانده -فرمانده سپاه -جمعیت هالل احمر

مدیرکل جهاد کشاورزی -نیروی انتظامی

-رییس فوریت های پزشکی استان-استان

مدیرعامل شرکت مس -فرمانده مرزبانی استان

قیقات و سرم سازی رییس مرکز تح-آذربایجان

-کل اموال تملیکی استاناداره -رازی مرند 

مدیرکل محیط زیست -کل دخانیات استاناداره

کل اداره -مدیرکل دامپزشکی استان -استان

 پدافند غیر عامل استان
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 .بو آ بندی مراکز مهم سطح استان مربوط به حوزه انرژیشناسایی و طبقهـ 

بینی چگونگی تداوم چرخه خدمات حوزه انرژی و آب در طراحی و پیشـ 

 .شرایط اضطراری در سطح استان

های مردم های مورد نیاز برای چگونگی تامین نیازمندیتدوین دستورالعملـ 

در حوزه انرژی و آب در شرایط جنگ و تهدیدهای دشمن و ابالغ به 

 .در سطح استان ربطذیهای دستگاه

 ءبینی و طراحی تمرینات و رزمایش های دوره ای برای حفظ و ارتقاپیشـ 

 .های مختلف حوزه انرژی و آب در سطح استانآمادگی الزم بخش

در حوزه  تدوین و ابالغ طرح جامع مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمنـ 

 .انرژی و آب در سطح استان

دت ژی و آب بهداشتی و سالم برای مسازی اقالم حوزه انربینی ذخیرهپیشـ 

 .معینی در شرایط اضطراری با همکاری و مشارکت مردم در سطح استان

با  های مختلف حوزه انرژی و آب برای مقابلهایجاد هماهنگی بین سازمانـ 

 .تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان

ر حوزه شرایط اضطراری دمندی تیم های مورد نیاز نتوا ءسازماندهی و ارتقاـ 

شمن انرژی برای مقابله با شرایط مختلف بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای د

 .در سطح استان

ه با های الزم برای مقابلها و ایجاد آمادگینظارت بر اجرای دستورالعملـ 

 .تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان

به مردم و جغرافیای استان  های مربوطهپذیریبینی آسیببررسی و پیشـ 

امی ناشی از صنایع مختلف حوزه انرژی و آب بر اثر تهدیدات و اقدامات نظ

 .دشمن و ارائه راهکار برای مقابله با آن

)رئیس شرکت برق منطقه ای آذربایجان -

 کارگروه(

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز -

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی -

تولید نیروی برق آذربایجان  شرکت مدیریت -

 شرقی

 سهندشرکت مدیریت تولید نیروی برق  -

 شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی -

 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی -

 شرکت آب و فاضالب شهری -

 شرکت آب و فاضالب روستایی -

 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی -

 عملیات انتقال گاز 8منطقه  -

 وشیمی تبریزشرکت پتر -

شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی  -

 استان

 اطالعاتکل ارتباطات و فناوریاداره -

 کل پدافند غیر عامل استاناداره -
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بندی صنایع و مراکز مهم در حوزه بندی ، اولویتـ شناسایی وطیقه

 استان. صنعت، معدن و تجارت در سطح

بینی چگونگی تداوم چرخه خدمات ضروری و مورد ـ طراحی و پیش

 های صنایع، معادن و بازرگانی در سطح استان.نیاز مردم در بخش

های های مورد نیاز برای تامین نیازمندیـ تدوین دستورالعمل

ضروری مردم در بخش غذا، نان و صنایع مرتبط با آن در شرایط 

 . اضطراری در سطح استان

سازی اقالم مورد نیاز برای صنایع حوزه غذا و نان و صنایع ـذخیره

های تجاری، های ضروری مردم و سامانهمربوط به خدمات و نیازمندی

 بازرگانی و معدنی.

های اضطراری مورد های تیمـ ساماندهی و حفظ و ارتقا توانمندی

 بط.نیاز برای تامین مواد غذایی و اقالم مربوط به صنایع مرت

سازی مواد و اقالم غذای اضطراری برای مردم بینی و ذخیرهـ پیش

 برای مدت معین در سطح استان.

های مختلف حوزه صنعت، معدن و ـ ایجاد هماهنگی بین سازمان

 تجارت در سطح استان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی

 دشمن.

ری معادن و مراکز تجاهای صنایع، پذیریبینی آسیبـ بررسی و پیش

 بندی مهم در سطح استان.و بازرگانی مرتبط با امور مردم با طبقه

قابله مـ نظارت بر اجرای دستورالعمل و ایجاد آمادگی های الزم برای 

 با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارن 

 استان)رئیس کارگروه(

ریزی و برنامه رئیس سازمان مدیریت

 استان

مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارائی 

 استان

 مدیر کل امور مالیاتی استان

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 استان

مدیر کل اموال و امالك بیاد مستضعفان 

 استان های آذربایجان شرقی و اردبیل

دیرعامل منطقه مدیره و م هیأترئیس 

 آزاد تجاری، صنعتی ارس

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرك 

 تبریز

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی 

 استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی تبریز

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تبریز

 مدیرعامل شرکت مس آذربایجان

 رئیس اتاق اصناف تبریز

 ند غیر عامل استانکل پدافاداره
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های فرهنگی مناسب با فرهنگ عمومی استان ـ تهیه و تدوین برنامه

 های آن برای مقابله با عملیات روانی و فرهنگی دشمن.و شهرستان

ـ طراحی قرارگاه دفاع فرهنگی در سطح استان و تعیین نقش و 

 ربط در آن.های ذیدستگاهوظایف 

عمومی  رسانیاطالعهای مختلف اقدامات مربوط به بینی طرحـ پیش

 به مردم در شرایط اضطراری در سطح استان.

های سازی و تبلیغی سازمانهای فرهنگـ بررسی و تائید برنامه

 مختلف استان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن

عمومی مردم در سطوح مختلف برای تدوین برنامه های آموزش -

 حفظ و ارتقاء آمادگی عمومی در شرایط اضطراری.

های مرتبط با حوزه فرهنگ در ـ ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاه

 های مقابله با اقدامات دشمن.سطح استان برای اجرای طرح

های مختلف های عمومی مردم و دستگاهـ  نظارت بر اجرای آموزش

 های ارائه شده.رل و هماهنگی در محتوی آموزشبه منظور کنت

ها و نهادهای آموزش برای اجرای ـ ایجاد هماهنگی در سازمان

 های عمومی پدافند غیر عامل برای مردم در سطح استان.آموزش
 

 مدیر کل آموزش و پرورش)رئیس (-

شهردار کالنشهر - -مدیرکل اطالعات استان -

 -استان  فرماندهی نیروی انتظامی -تبریز 

مدیرکل - -مدیرکل تبلیغات اسالمی استان

 -کانون پرورش فکری  کودکان و نوجوانان

مدیرکل ورزش -اجتماعی استان مدیرکل تامین

-مدیرکل بهزیستی استان-و جوانان استان

رئیس  بسیج -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

مدیرکل حوزه های علمیه -فرهنگیان استان

-عیت هالل احمر استانمدیرعامل  جم-استان

رئیس  -مدیر حوزه علمیه خواهران استان

رئیس  دانشگاه -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مدیر حوزه هنری سازمان -هنر اسالمی تبریز

مدیرکل  -تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی 

-بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی

حد رئیس وا-مدیر بازنشستگی آذربایجان شرقی

استانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی 

رئیس  منطقه یک کشوری  -آذربایجان شرقی

مدیر مرکز اسناد و -ای دانشگاه فنی و حرفه

مدیرکل -کتابخانه ملی  منطقه شمالغرب کشور

مدیرعامل بنیاد خیریه -اوقاف و امور خیریه

مدیرکل صدا و  -مصالی  حضرت امام )ره( 

 رقیسیمای مرکز  آذربایجان ش

مدیر خبرگزاری  -فرماندهی سپاه عاشورا -

مدیر بنیاد پژوهشی شهریار -جمهوری اسالمی

-مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان-

مدیر -ای استانمدیرکل آموزش فنی و حرفه

رئیس دانشگاه -کتابخانه های عمومی استان 

رئیس سازمان بسیج دانش -پیام نور استان

مدیرکل -تبریز رئیس دانشگاه-آموزی استان

مدیرکل امور -فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

مدیر مرکز خدمات حوزه های -بانوان استانداری

های مدیرکل حفظ آثار و ارزش-علمیه استان

 دفاع مقدس آذربایجان شرقی

-مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان-

مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس 

تر نخبگان رئیس دف-آذربایجان شرقی

رئیس ستاد بازسازی عتبات -آذربایجان شرقی

-رئیس دانشگاه صنعتی سهند-عالیات استان

-یرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 

مدیر دفتر حج و زیارت -شرقیآذربایجان

 کل پدافند غیر عاملاداره-آذربایجان شرقی
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بندی مراکز و سامانه های مهم شناسایی، طبقه بندی، اولویت -

 های الکترونیک و ارتباطات و اطالعات.استان در حوزه فناوری

بینی چگونگی تداوم خدمات ضروری حوزه .طراحی و پیش -

 ها در سطح استان..سازمان ITاطالعات و ارتباطات فناوری

تدوین دستورالعمل مورد نیاز  برای چگونگی تامین   -

اطالعات ها در حوزه فناوریهای ضروری مردم و دستگاهنیازمندی

 در شرایط اضطراری. ITو 

ای برای حفظ و ارتقا های دورهاجرای تمرینات و رزمایش -

های الزم برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن آمادگی

 فاوا)مخصوصا حمالت سایبری(.در حوزه 

های مختلف این حوزه در سطح .ایجاد هماهنگی بین سازمان -

 استان برای مقابله با تهدیدات و شرایط اضطراری.

های مقابله با عملیات سایبری ازماندهی و ارتقا توانمندی تیمس -

 های مختلف)گوهر(.دشمن در سازمان

یبری دشمن در های ساتدوین طرح جامع مدیریت بحران تهاجم -

 های مختلف.حوزه

های ابالغی مربوط به پدافند نظارت بر اجرای دستورالعمل -

های غیرعامل به منظور حفظ و ارتقا آمادگی الزم در دستگاه

 مختلف سطح استان.

های های حوزه فاوا در دستگاهپذیریبینی آسیببررسی و پیش -

 مختلف و ارائه راه کارهای برطرف کردن آن.

 کل حراست استان )رئیس کارگروه(اداره-

--اطالعات استان کل ارتباطات و فناوریاداره-

-کل زیرساخت استان اداره-شرکت مخابرات استان

-کل تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیوئی استاناداره

-بانک ملی استان-کل بیمه سالمت استاناداره

شهرداری کالنشهر -شرکت برق منطقه ای استان

-جهاد دانشگاهی استان-وشیمی تبریزپتر-تبریز

آموزش و - -دانشگاه سهند تبریز -دانشگاه تبریز

نماینده -کل اطالعات استاناداره -پرورش استان

شرکت -مرکز راهبردی افتا -بانک مرکزی در استان

مدیریت شعب بانک ملت -پاالیش نفت تبریز

رییس   بانک توسعه تعاون -آذربایجان شرقی

دیریت شعب بانک قرض الحسنه م-آذربایجان شرقی

بانک صنعت -مهر ایران، نمایندگی آذربایجان شرقی

مدیریت شعب بانک -و معدن آذربایجان شرقی

مدیریت شعب پست بانک -مسکن آذربایجان شرقی

مدیریت شعب بانک تجارت -استان آذربایجان شرقی

مدیریت شعب بانک -استان  آذربایجان شرقی

عب بانک سپه منطقه مدیریت امور ش-صادرات استان

مدیریت شعب بانک کشاورزی -آذربایجان شرقی

اداره امور شعب بانک رفاه -استان  آذربایجان شرقی

دادستان   عمومی و -کارگران  آذربایجان شرقی

دانشگاه پیام نور -انقالب شهرستان تبریز

-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-شرقیآذربایجان

-ذربایجان شرقیدانشگاه جامع علمی و کاربردی آ

ریاست منطقه یک -دانشگاه هنر اسالمی تبریز

مدیریت امور -ایکشوری دانشگاه  فنی و حرفه

پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان 

کل امور اداره-کل پست آذربایجان شرقیاداره-شرقی

کل ثبت اسناد و اداره-مالیاتی آذربایجان شرقی

کل امور اقتصادی  و اداره-امالك آذربایجان شرقی

منطقه آزاد تجاری، صنعتی -دارایی آذربایجان شرقی

-ای آذربایجان شرقیسازمان بورس منطقه-ارس

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در 

صندوق کارآفرینی امید آذربایجان -آذربایجان شرقی

مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی -شرقی

و مدیریت کل  5 ریاست منطقه-شرقیآذربایجان

پارك علم و فناوری -بازرسی  آذربایجان شرقی

 آذربایجان شرقی

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران مرکز آذربایجان -

مدیریت -شرقیدفتر نخبگان آذربایجان-شرقی

مجتمع -اجتماعی آذربایجان شرقی درمان تامین

 کل پدافند غیر املاداره-بیمه ایران آذربایجان شرقی
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های ارائه دهنده خدمات شهری برای ها و ارگانسازماندهی سازمانـ 

 .شرایط اضطراری

تهیه طرح جامع مدیریت بحران و مقابله با حوادث برای )قبل، حین ـ 

 .از بحران ناشی از جنگ در سطح استان (و بعد

مختلف این حوزه از قبیل پزشکی  هایایجاد هماهنگی بین سازمان ـ

ها و ... برای انجام خدمات امور متوفیان و... قانونی، متولیان آرامستان

 .در سطح استان

ای برای حفظ و های دورهبینی انجام تمرینات و رزمایشتهیه طرح و پیش-

 .آمادگی در حوزه پشتیبانی و خدمات شهری در سطح استان ءارتقا
چگونگی تداوم چرخه خدمات مورد نیاز حوزه  بینی و طراحیپیشـ 

پشتیبانی و خدمات شهری در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی 

 .دشمن

های مورد نیاز حوزه پشتیبانی و خدمات شهری تهیه دستورالعملـ 

برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ابالغ به 

 .ربطهای ذیدستگاه

 .های ابالغ شدهالعملنظارت بر اجرای دستورـ 

های اضطراری پشتیبانی و خدمات شهری برای سازماندهی تیمـ 

 .شرایط اضطراری و مقابله با بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن

مدیرکل امور شهری و -

 اسالمی)رئیس(شورای

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان -

-پزشکی قانونی آذربایجان شرقی-شرقی

نشگاه و رییس مرکز معاون بهداشتی دا

مدیرکل حفاظت محیط -بهداشت استان

مدیرکل آتش نشانی و -زیست استان

معاون خدمات --حدمات ایمنی شهرداری

شهری و اجرایی شهرداری کالنشهر 

مدیرعامل سازمان آرامستان های -تبریز

فرماندهی انتظامی استان -شهرداری تبریز

-های استانسازمان همیاری شهرداری-

رییس -ار شهریسازمان قط

کل پدافند اداره-اسالمی استانشورای

 غیرعامل استان
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های عملیات مقابله، امداد و نجات برای شرایط اضطراری و سازماندهی تیم -

 های آنان در سطح استان و شهرستان.ارتقاء توانمندی

بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای های مورد نیاز شرایط تدوین دستورالعمل -

ربط های ذیدشمن برای جستجو و نجات و تعیین نقش و جایگاه دستگاه

 در سطح استان.

های مرتبط برای ارتقاء توان عملیاتی مقابله با یجاد هماهنگی بین سازمانا -

شرایط اضطراری بخصوص مراکز مربوط به نیروهای مسلح با استفاده از 

 غی از سلسله مراتب آنان در سطح استان.های ابالدستورالعمل

های های دوره ای به منظور حفظ و ارتقاء تیمنجام تمرینات و رزمایشا -

 ها و مردم در سطح استان.عملیاتی در سازمان امداد و نجات و سایر دستگاه

های عمومی و تخصصی جستجو و نجات بای ریزی و اجرای آموزشبرنامه -

 تان.های مربوطه در سطح استیم

بینی تجهیزات و امکانات جستجو و نجات و بروز رسانی طراحی و پیش -

ها برای شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در آن

 سطح استان.

نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابالغی به منظور کنترل و هدایت  -

 ها.ها و دستگاهسازمان

آذربایجان رئیس جمعیت هالل احمر استان -

فرماندهی سپاه عاشورا استان - -شرقی)رئیس(

فرماندهی نیروی انتظامی -آذربایجان شرقی

حمزه سیدالشهداء  21فرماندهی لشکر -استان

صدا وسیمای مرکز استان آذربایجان -آذربایجان

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی -شرقی

دانشگاه علوم پزشکی -منطقه آذربایجان شرقی

شتی و درمانی استان آذربایجان و خدمات بهدا

مدیر مرکز حوادث و فوریت های -شرقی

شرکت برق  -پزشکی استان آذربایجان شرقی

کل اداره-ای استان آذربایجان شرقیمنطقه

کل اداره-مخابرات استان آذربایجان شرقی

شرکت -های استان آذربایجان شرقیفرودگاه

شرکت -آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت -نطقه ای استان آذربایجان شرقیآب م

سازمان حمل -راه آهن استان آذربایجان شرقی

-و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی

کل آموزش و پرورش استان آذربایجان اداره

مدیر مرکز مدیریت بحران شهرداری -شرقی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی -تبریز

استان کل راه و شهر سازی اداره-تبریز

کل پدافند غیر عامل اداره -آذربایجان شرقی

 استان
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بندی مراکز، تاسیسات مهم در حوزه راه و بندی، اولویتشناسایی، طبقه -

 .شهرسازی در سطح استان

 .های اسکان اضطراری در سطح شهرهای استانشناسایی مراکز و محل -

های هادی، جامع، شهری و طرحبه طالعاتی مربوط های مکنترل طرح  -

روستایی در خصوص انجام مطالعات و تدوین مالحظات مربوطه پدافند 

 هاغیرعامل در آن

تهیه طرح چگونگی تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای سطح استان  -

ربط در آن برای های ذیهای مرزی و تعیین نقش دستگاهبخصوص استان

 .از تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن شرایط اضطراری ناشی

نظارت بر رعایت دقیق مالحظات و ضوابط پدافند غیر عامل در شهرسازی  -

 .و معماری در سطح استان

پیش بینی آسیب پذیری های موجود شهرها در وضع موجود در شرایط  -

کارهای برای برطرف نمودن تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ارائه راه

 .آنها
پیش بینی الزم به منظور استفاده چند منظوره از فضاهای موجود در شهرها  طراحی و -

 .پناه در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی دشمنها و جانبرای پناهگاه

م در شرایط اضطراری دطراحی سامانه مدیریت شهری برای ارائه خدمات موردنیاز مر -

 .ی استانهای جامع، شهری و هادی روستایی در سطح شهرهادر طرح

های وضع موجود شبکه معابر شهرو معابر ورودی بینی آسیب پذیریپیش -

کارهای مناسب برای برطرف و خروجی شهرها در سطح استان و ارائه راه

 .نمودن آنها

ل های ابالغی در حوزه شهرسازی و راه به منظارت بر اجرای دستورالع -

 .منظور کنترل و هدایت

 کارگروه( مدیر کل راه و شهرسازی)رئیس-

معاون -مدیر کل مدیریت بحران استانداری-

معاون  -فنی و عمرانی شهرداری تبریز

مدیر کل  -شهرسازی و معماری شهرداری تبریز

مدیرکل راه و شهرسازی  -راه آهن آذربایجان

مدیرکل راهداری و حمل و  -آذربایجان شرقی

مدیر کل  -نقل جاده ای آذربایجان شرقی

مدیر کل ورزش -آذربایجان شرقیهای فرودگاه

رییس دانشگاه علوم -و جوانان آذربایجان شرقی

-درمانی تبریز پزشکی، خدمات بهداشتی و

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

-اسالمی استانرئیس شورای-آذربایجان شرقی

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

الب مدیر کل بنیاد مسکن انق-آذربایجان شرقی

کل پدافند غیر اداره-اسالمی آذربایجان شرقی

 عامل استان
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ها، های مقابله با شرایط اضطراری مردمی در سطح محلهسازماندهی تیم -

 ها و مناطق شهری.ناحیه

آمادگی های عمومی پدافند غیرعامل برای مردم و ارتقاء برگزاری آموزش -

 الزم در آنان.

های سازماندهی شده تخصصی های تخصصی برای تیمبرگزاری آموزش -

 برای عملیات جستجو، امداد نجات.

های طراحی چگونگی اداره امور مردم در شرایط اضطراری توسط سازمان -

 مردمی مانند بسیج و ...

ی رمشارکت در توزیع خدمات و امکانات مورد نیاز مردم در شرایط اضطرا -

 و تهدیدهای دشمن.

طراحی مشارکت در مدیریت بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن  -

 توسط بسیجیان و نیروهای مردمی.

های سازماندهی تخصصی بسیجیان و نیروهای مردمی در دستگاه و سازمان -

 قابله با شرایط اضطراریاستانی و ارائه به مدیران مربوطه برای م

 رئیس (معاون عملیات سپاه عاشورا )

 نماینده ارتش جمهوری اسالمی ایران

 حراست دانشگاه تبریز

 رییس مرکز بهداشت تبریز

 شرقیمدیر کل اطالعات آذربایجان

 مدیرعامل شرکت گاز استان

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان

 رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان

 رییس جمعیت هالل احمر

 فرماندهی نیروی انتظامی

 سازمان جهاد کشاورزی استانرییس 

 مدیرعامل شرکت مخابرات استان

 مدیر کل ورزش و جوانان استان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 شهرداری تبریز

 ندهی پدافند هوایی شمال غرب کشورفرما

های دفاع مقدس مدیرکل حفظ آثار و ارزش

 آذربایجان شرقی

 عامل استان کل پدافند غیراداره
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شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز مهم، تاسیسات مهم در حوزه  -

 .جهاد و کشاورزی

های مشترك دام و انسان کنترل و پایش تهدیدات تخصصی حوزه بیماری -

 .های مرزیدر سطح استان بخصوص استان

حوزه جهادکشاورزی در سطح تهیه طرح جامع مقابله با تهدیدات تخصصی  -

 .های مرزیاستان بخصوص استان

های تخصصی پدافند غیر عامل در حوزه جهاد و کشاورزی طراحی آموزش -

 .در سطح استان

های مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن )ستاد رزومایش اجرای تمرینات و -

 و اجرایی( به منظور حفظ و ارتقا آمادگی در سطح استان .

های تابعه در سطح چگونگی تداوم خدمات ضروری و سازمانتهیه طرح  -

 .برای شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمناستان 

های ضروری مورد نیاز مردم تهیه دستورالعمل چگونگی تامین نیازمندی -

در حوزه جهاد و کشاورزی در شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات 

 .سطح استان نظامی دشمن در

های کاالی سازی مواد اولیه و ضروری مورد نیاز نیازمندیبینی ذخیرهپیش -

 .اساسی و حیاتی مردم برای شرایط اضطراری

تهیه طرح تامین و نگهداری و توزیع کاالی اساسی در سطح استان در نقاط  -

 .دشمن امن برای مقابله با اقدامات و تهدیدات

 کارگروه(رئیس جهاد کشاورزی)رئیس 

 اداره منابع طبیعی

 کل دامپزشکیاداره

 امور عشایر

 تعاون روستایی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد 

 کشاورزی

 مرکز خدمات کشاورزی

 مدیرکل محیط زیست استان

 مدیرکل غله استان

 دیرکل صنعت، معدن و تجارت استانم

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،

 عشایر استانروستائیان و 

 کل پدافند غیر عامل استاناداره
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موجود و  ساتیتأسی مراکز و بندتیاولوی و بندسطحبررسی و پیشنهاد  -

 ی دستگاه اجرائیاتوسعه

ی پدافند غیرعامل هاپروژهو  هاطرحی عملیاتی، راهبری و اجرای زیربرنامه -

 اجرائی پدافند غیرعامل کشوردر چارچوب نظام فنی و 

منابع مالی  نیتأم، هاطرح هانامهموافقت، هابرنامهتهیه اسناد راهبردی،  -

 ی پدافند غیرعامل دستگاه اجراییهاطرح

ی پدافند غیرعامل در هماهنگی هاتیمأمورایجاد ساختار مناسب جهت انجام  -

 ..با سازمان

ی ابالغی پدافند هادستورالعملکنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و  -

 غیرعامل در دستگاه اجرائی

ی فنی و اجرائی هادستورالعملو  هانامهنیآئتهیه و تدوین استانداردها،  -

 ی توسعه و کالبدیهاطرحی آنها در ذات سازنهینهاددستگاه و 

نیازهای  نیتأمی دستگاه اجرائی و استان جهت اداره امور مردم و سازآماده -

 ضروری در شرایط بحران

موضوعات پدافند غیرعامل  نهیزم دری تخصصی هاپژوهشو  هاآموزشانجام  -

 مرتبط با دستگاه اجرائی

ی طبیعی و غیرطبیعی هابحرانارائه گزارش اقدامات، وقایع و حوادث ناشی از  -

جه دستگاه اجرائی به سازمان پدافند غیرعامل کشور و و تهدیدات متو

 .کشوروزارت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 

 )رئیس(

 دبیر() یاستاندار مدیرکل پدافند غیرعامل

 یاستاندارمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 

 یعمرانمعاون هماهنگی امور 

 یاستاندارمشاور استاندار و مدیرکل حراست 

 یاستاندارمدیرکل امنیتی و انتظامی 

 استانمدیرکل مدیریت بحران 

 دولتاطالعات و شبکه مدیر فناوری
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ی و استانی در مدیریت مرز امنطقه کارمیتقسـ ایجاد هماهنگی، یکپارچگی و 

 از منظر تهدیدات زیستی.

 تهدیدات زیستی استان.ـ هدایت عملیات مرزبانی زیستی در ارتباط با 

ـ رصد و پایش تهدیدات و کنترل تهدیدات زیستی در استان مرزی در 

 ی کمیته عالی پدافند مرزبانی زیستی کشور.هااستیسچهارچوب 

 ی پتانسیل پراکنش تهدیدات زیستی مرزی.سازمدلـ تحلیل خطر و 

رزبانی ـ نظارت بر حسن اجرای کار و ارائه گزارش به کمیته عالی پدافند م

 ...زیستی کشور

 رئیس( ) استاندار اریاالختتامنمایندگان 

 دبیر(  ) یاستاندارپدافند غیرعامل  رکلیمد

  استانفرمانده مرزبانی زیستی 

  یفناوردانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و 

 ی کشاورزجهاد  سازمان

 ی دامپزشککل اداره

  ستیزطیمحکل اداره

  گمرکاتکل اداره

  نباتاتمدیریت حفظ 

 یپزشکدانشگاه علوم  
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ی ضد امنیتی و بیوتروریستی هابرنامهاهداف و  ،ماهیتـ شناخت و تبیین 

پیشنهادها و راهبردهای پیشگیرانه  ارائهی تروریستی در سطح استان و هاگروه

 استان نیتأمبه شورای 

 ربطذیی هاسازمانی نهادها و هاطرحی در خصوص ریگمیتصمبررسی و  -

و  هااستیسپیرامون مقابله با تهدیدات بیوتروریستی و تهیه و پیشنهاد 

ی کلی نظام هااستیسی اجرایی در ارتباط با این موضوع در قالب هایمشخط

 شورای امنیت کشور و سایر قوانین موضوعه ،امنیت ملی عالیشورایو مصوبات 

و هدایت و  ربطذیی هاسازمانهماهنگی و همسویی میان نهادها و ایجاد  -

حفظ وحدت رویه در  منظوربهی استانی هادستگاهنظارت بر فعالیت 

ی مرتبط با امر مقابله با بیوتروریسم بر اساس هایریگمیتصمو  هایزیربرنامه

ی ذاتی هاتیمأموراستان و سایر قوانین موجود و  نیتأممصوبات شورای 

 ربطذیی هادستگاه

اشراف کامل خبری و اطالعاتی در حوزه تهدیدات بیوتروریستی در استان و  -

 اتخاذ تصمیمات الزم در مواجهه با آنها

یی که در خصوص تهدیدات هاتیمأمورپیگیری و اجرای  ،تصمیم سازی -

ه استان و استاندار ب نیتأمشورای  ،بیولوژیک از طریق شورای امنیت کشور

ی رساناطالعاستان و  نیتأمو انعکاس آن به شورای  شودیمکمیسیون واگذار 

 به دبیرخانه شورای امنیت کشور

و ارائه  ربطذیی هادستگاهو  هاسازمانی الزم از طریق هایریگیپانجام  -

استاندار و  ،استان نیتأمی اقدامات و تصمیمات کمیسیون به شورای هاگزارش

 نیت کشوردبیرخانه شورای ام

اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای امنیت کشور و کمیسیون مقابله با  -

 تهدیدات بیوتروریستی شورای امنیت کشور.

 رئیس() استاندارمعاون سیاسی و امنیتی 

 یاستاندارمدیرکل امنیتی و انتظامی  

 جانشین()

 دبیر( ) یاستاندار رعاملیغ پدافندمدیرکل 

  استانمعاون دادستان عمومی و انقالب مرکز 

 استانمعاون مدیرکل اطالعات 

  استانفرماندار شهرستان مرکز  

 استانجانشین فرمانده سپاه پاسداران 

  استانجانشین فرمانده انتظامی 

  استانی مایس و صدا مقامقائم 

  استانرئیس دانشگاه علوم پزشکی 

  استانمدیرکل جهاد کشاورزی 

  استانل راه و ترابری مدیرک

  استان ستیز طیمحمدیرکل حفاظت 

  استانمدیرکل گمرك 

  استانمدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 استانمدیرکل پست  

16 

ان
ست

ی ا
یای

یم
 ش

ند
داف

ه پ
گا

رار
ق

 

 ی اجرایی استانهادستگاهایجاد ارتباط و تعامل با قرارگاه پدافند شیمیایی کشور و ـ 

 پدافند شیمیایی استان ارتقاء فرهنگ -

 ی استانی در شرایط مواجهه با تهدیدات شیمیاییهاتیظرفیی افزاهم -

در مراکز جمعیتی و خارج نمودن مراکز  پرخطر ساتیتأسممانعت از ایجاد  -

پرخطر شیمیایی از مراکز جمعیتی و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف 

 موضوع پ غ ع(ی کلی نظام در هااستیساز  9)بر اساس بند  پرخطر ساتیتأس

ی حیاتی و حساس مستقر هارساختیزی سازمصونایجاد بستر الزم برای  -

 در محدوده جغرافیایی استان.

   (جانشین)فرمانده سپاه  - (رئیس)استاندار 

 دبیر( ) یاستاندار رعاملیغمدیرکل پدافند 

-صنعت، معدن و تجارت  رکلیمد-مدیرکل اطالعات 

  مایصداوس رکلیمد

فرمانده نیروی -ی نفتی هافراوردهمدیر شرکت پخش 

 یانتظام

رییس دانشگاه علوم - سهندرییس دانشگاه صنعتی 

 پزشکی 

حمزه  21فرمانده لشکر - جیبسفرمانده نیروی مقاومت 

  دالشهداءیس

رئیس شرکت آب - ستیزطیمححفاظت  رکلیمد

 یامنطقه

رئیس -ی پزشکرئیس اداره بهداشت، درمان و آموزش 

 استان  احمرهاللجمعیت 

 شهردار کالنشهر تبریز- یشهرسازراه و  رکلیمد 
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 اجرای سیاست های ابالغی از قرارگاه پدافند سایبری کشور -

رصد، پایش و تشخیص تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای -

 سایبری استان

 در سطح استان رسانیاطالعدار و ایجاد سامانه های اعالم هش -

نظارت بر وضعیت امنیت سایبری استان و استخراج آسیب پذیری  -

 های سرمایه های سایبری استان

تجزیه و تحلیل تهدیدات و آسیب پذیری های سرمایه های سایبری  -

 استان و تهیه طرح های مقابله ای در سطح استان

سناریوهای مختلف حمالت اجرای رزمایش های تخصصی مقابله با  -

های سایبری محتمل به منظور ارتقاء آمادگی و توانمندی در و بحران

 سطح دستگاه های اجرایی استان

 مدیریت صحنه و هماهنگی راهبردی پدافند سایبری استان -

امن سازی سرمایه های سایبری حیاتی، حساس و مهم استان و  -

 ارتقاء پدافند سایبری استان

وین و تصویب دستورالعمل تخصصی آمادگی دستگاه ها تهیه، تد -

 در برابر تهدیدات سایبری و نظارت بر حسن اجرای آن

توسعه زیرساخت های آمادگی پدافند سایبری و توانمندی نیروی  -

 انسانی این حوزه

 توسعه زیرساخت ها و توانمندی های پاسخ به تهدیدات سایبری -

 س(ییر (استاندار

  )جانشین) استان تاطالعا داره کلا

 استانداری غیرعامل مدیرکل پدافند

 )دبیر(

 خارجهامور وزارت نمایندگی

 تبریز دانشگاه

  شبکه دولت و فناوری اطالعات مدیریت

 دفاع وزارت

 استانداری حراست 

 نیروی انتظامی فتا پلیس

 فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل 

 عاشورا سپاه 

  دادگستری 

 استان شرکت مخابرات

 استان  کل حراست 

 دانشگاه -مرکز مدیریت راهبردی افتا  

 علوم پزشکی 

 دانشگاه سهند
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 ی ابالغی از قرارگاه پدافند زیستی کشورهااستیسـ اجرای 

 فرماندهی مدیریت و ایجاد هماهنگی در حوزه پدافند زیستی استان -

 ی زیستی استانهاحوزهآن در  دکنندهیتشدپایش و رصد تهدیدات و عوامل  -

ی الزم جهت آشکارسازی و تشخیص سریع هارساختیزی و ایجاد نیبشیپ -

 عوامل زیستی

 یامقابلهاقدامات الزم  منظوربهتعیین سطح تهدید زیستی  -

ی مرتبط هاطیمحهماهنگی الزم جهت برقراری نظم و امنیت محل حادثه و  -

 با آن

ی تخصصی پدافند زیستی و پیگیری الزم جهت هاکارگروهبرگزاری جلسات  -

 اجرایی شدن مصوبات مربوط

ی تخصصی و عمومی در جهت ارتقاء سطح آگاهی هاآموزشی زیربرنامه -

 مقابله با تهدیدات زیستی

، مراکز و تجهیزات در سطح استان و هارساختیزی بندطبقهشناسایی و  -

 در حوزه زیستی هاشهرستان

 ساله در حوزه پدافند زیستی 5ی ساالنه و هابرنامهتهیه و تدوین  -

ی بسیج برای مدیریت و هاتیقابلو  هاتیظرفی جهت استفاده از زیربرنامه -

 ی زیستی در استانهابحرانکنترل 

جهت مقابله با تهدیدات زیستی و  ازیموردنی تخصصی هایبانیپشتبرآورد  -

 ربطذیی هادستگاهآن توسط  نیتأمپیگیری 

ی با ایجاد شبکه هشدار سریع در رساناطالعو  خطراعالمی هاسامانهایجاد  -

 سطح استان

ایجاد آمادگی و توانمندی الزم جهت تریاژ، تخلیه و درمان مصدومین حوادث  -

 زیستی در سطح استان

آلودگی زیستی در سطح قرنطینه و محدودسازی مناطق آلوده و مشکوك به  -

 استان

ی و ایجاد آمادگی روانی در مواجهه و مقابله با حوادث و سازفرهنگ -

 ی زیستی در سطح استانهایآلودگ

ی زیستی هابحرانی تخصصی و عمومی مقابله با سناریوی هاشیرزمای اجرا -

 نی اجرایی استاهادستگاهارتقاء آمادگی و توانمندی در سطح  منظوربهمحتمل 

ی استانی در ارتباط با رفع آلودگی و بازیابی هادستگاهی مناسب دهسازمان -

 ی زیستی در سطح استانهایآلودگو حذف منابع 

ی اجرایی استان جهت بازسازی و بازتوانی هادستگاهایجاد توانمندی در سطح  -

 بعد از حوادث زیستی در سطح استان

حوزه تهدیدات زیستی در سطح  ایجاد بستر مناسب بهداشت و پیشگیری در -

 استان

ی با ایجاد شبکه هشدار سریع در رساناطالعی اعالن خطر و هاسامانهایجاد  -

 سطح استان

ی در سطح امقابلهی هاطرحتهدیدات زیستی احتمالی و تهیه  لیوتحلهیتجز -

 استان.

 استاندار )رئیس(

 فرمانده سپاه عاشورا )جانشین(

 یر(دب) یاستاندار پدافند غیرعامل رکلیمد

 ناستای مایصداوس

 یانتظامنیروی 

 اناستاداره اطالعات 

 یپزشکدانشگاه علوم 
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 (شرح وظایف) رئیس گروه طرح و اجرا -1-5-3

 استان. ازین مورد رعاملیغالزم در پدافند  یسازوکارهاایجاد  -1

 منظور بهریزی در راستای بکارگیری و بسیج امکانات و منابع عمومی، دولتی و مردمی استان برنامه -2

 مقابله با بحران ناشی از تهدید نظامی.

 ف.ـلـتـهای مخوزهـهای مهم استان در حو پروژه رعاملیغتحلیل و تأیید برنامه اجرایی پدافند  -3

 مختلف. یهاحوزهاستان در  رعاملیغجرایی پدافند ا یهابرنامهخدمات مشورتی در تدوین  ارائه -4

 بندی مراکز مهم استان. و بررسی پیشنهادهای الزم جهت اولویت ارائه -5

 تهیه مصوبات شورای پدافند غیرعامل و پیگیری مراحل ابالغ آن به اعضا. -6

 گانه شورای پدافند غیرعامل. 11های های کارگروهنظارت و پیگیری امور مربوط به کمیته -7

 ای.های دورهگزارش ارائهگانه شورای پدافند غیرعامل و  11های ارزیابی عملکرد کارگروه -8

 ها برای مدیریت صحنه عملیات امداد و نجات.مناسب دستگاه یدهسازماننظارت بر  -9

 .ازین مورد یهایبانیپشتپیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر  -10

و راهبردهای کالن کمیته دائمی پدافند  هااستیساجرای  منظور بهراهنمایی و هدایت کارشناسان  -11

 تابعه. یهاشهرستاندر استان و  رعاملیغ

کشور در اجرا و نظارت بر  رعاملیغو سازمان پدافند  کشوروزارتهای الزم با انجام هماهنگی -12

 استان. یهاطرح

 .مصوباتی ریگیپ وی استان رعاملیغ پدافند جلسات لیتشکهماهنگی و   -13

 .استانی تخصصی هاکارگروهی شنهادیپی هابرنامه و هاطرح قیتلف -14

 .استان رعاملیغ پدافندی هابرنامه و هاطرحیی اجرای سنجامکان -15

 های الزم.ات دریافتی و تهیه گزارششنهادیپ و هاطرحدر خصوص  اظهارنظر -16

 استان. رعاملیغتنظیم برنامه سالیانه پدافند  -17

از سوی  استان رعاملیغ پدافندی هاطرحی برا انهیسال اعتباری نیبشیپپیگیری الزم برای  -18

 .اجرایی یهادستگاه

 .استان رعاملیغ پدافندی شورا در ارائه منظوربه هادستگاهی هابرنامه و هاطرحی و تحلیل بررس -19

 های آموزشی عمومی و تخصصی مصوب.اجرای دوره منظوربههای الزم انجام هماهنگی -20

 ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.تقسیم وظایف و  -21

ها ها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشگزارش ارائهمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  -22

 های آموزشی مرتبط.و دوره

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. -23
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 رئیس گروه تهدیدات تخصصی )شرح وظایف( -2-5-3

در سطح  (زیستی، سایبری، پرتوی و ...)ریزی و هماهنگی امور مربوط به تهدیدات نوین برنامه -1

 استان.

ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در  یهایریپذبیآستحلیل نتایج حاصل از شناسایی  -2

 مختلف استان. یهاحوزه

 افزایش آستانه مقاومت مردمی در برابر تهدیدات. منظور بههای دفاعی استان پایش سطح آمادگی -3

ها و مخاطرات در سطح افزایی، همریپذبیآسشناسایی و برآورد تهدیدات و اقدامات دشمن، نقاط  -4

 .رعاملیغاستان در حوزه پدافند 

ارتقاء آستانه مقاومت و تحمل مردم استان در برابر تهدیدات از  منظور بههای الزم مشورت ارائه -5

 ق مقابله با عملیات روانی و فرهنگی و اطالعاتی دشمن.طری

و مراکز و تأسیسات در  هارساختیز یبند طبقهشناسایی و  منظور بههای الزم نظارت و هماهنگی -6

 ها )بر اساس سه آیتم حساس، حیاتی و مهم(.سطح استان و شهرستان

های بسیج برای مدیریت و و قابلیت هاتیظرفاستفاده از  منظور بهریزی الزم هماهنگی و برنامه -7

 کنترل بحران ناشی از جنگ در استان.

 منظور به رعاملیغابالغی مربوط به پدافند  یهاالعمل دستوراجرای  منظور بهنظارت و پیگیری  -8

 مختلف سطح استان. یهادستگاهحفظ و ارتقاء آمادگی الزم در 

 استان. (خصصی پدافند )سایبری، پرتوی، زیستی و ...ت یهاقرارگاهای نظارت بر انجام امور دبیرخانه -9

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. -10

ها ها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشگزارش ارائهمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  -11

 های آموزشی مرتبط.و دوره

 مقررات.انجام سایر امور محوله وفق  ـ 12
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 فصل چهارم:
 عمرانی های مدیریتی معاونت هماهنگی امورپست

 ی مربوطههاشرح وظایف و کارگروه
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 ()شرح وظایف  معاون هماهنگی امور عمرانیـ 4

زیربنایی  یهاطرحو تنظیم های اجرائی در تهیه هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه .1

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  یهاتیاولونیازها، تجارب و به  اقتصادی و عمرانی با توجه

 استان.

عمرانی روستاها و  یهاپروژهگیری مستمر از پیشرفت های عمرانی و گزارشنظارت عالیه بر برنامه .2

 رفع موانع. منظوربه های اجرائی مربوطهواحدهای استانی دستگاه شهرها و اعالم عدم پیشرفت به

 نی(استا -عمرانی )ملی یهابرنامهنظارت عالیه و مراقبت و هماهنگی در اجرا و پیشرفت  .3

ریزی تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه نهیزم درانجام اقدامات الزم  .4

 مورد. برحسبهای مربوطه ها و کمیتهو سایر شوراها و کمیسیون

و ارزشیابی آنها  های اجرایینظارتی از عملکرد واحدهای استانی دستگاه یهاگزارشو تنظیم تهیه  .5

 بهینه استفاده منظوربهاجتماعی آنها  -و نتایج اقتصادی آثار وهای عمرانی اجرای پروژه در راستای

 ای و محلی.های ملی، منطقهدر تدوین برنامه

های واحدهای استانی ها و برنامهاجرای طرح نهیزم درنظارت بر انجام مطالعات  های الزم وبررسی .6

های عمرانی و همچنین پیشبرد برنامه منظوربهمی استان های اجرایی و نهادهای انقالب اسالدستگاه

 ریزی و توسعه استان.شورای برنامهبه نظرات در این زمینه ارائه 

 حمایت از شوراهای اسالمی استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات. .7

به نیازهای زیربنایی و  دستیابی منظوربهو شهری استان  ییروستاو بررسی وضع مناطق مطالعه  .8

 آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف. یبندتیاولوتسهیالت رفاهی و 

های عمرانی در مناطق روستایی های طرحو تنظیم معیارها و ضوابط الزم برای تعیین اولویتتهیه  .9

 .کشوروزارتبا در این زمینه  ربطذیهای و شهری و همکاری با واحد

های اجرایی و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاهپیگیری بر امر تهیه  نظارت و .10

ها آن یادـصـتـاق وی ـاعـمـتـار اجـی و آثـرانـمـای عـهروژهـو ارزشیابی آنها در راستای اجرای پ

 ای و محلی.های ملی، منطقهبهینه در تدوین برنامه ادهـفـتـاس ورـظـنـمبه

 های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات ابالغی.پروژه نظارت بر .11

شرایط خاص هر منطقه به ای با توجه استان و ضرایب منطقههای پایه تـمـیـقه ـیـهـی و تـررسـب .12

 برای تأیید. ربطذیمراجع  و پیشنهاد به

 یهاروشالزم در اتخاذ  یهاییراهنماا و هدایت و ـههرداریـبارات شـررسی اعتـارت و بـظـن .13

 ها.ها و برنامهها در چارچوب طرحصحیح و رعایت اولویت

ها که شهرداریها، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه برنامه خصوص در اظهارنظرررسی و ـارت، بـظـن .14

 .رسدیمتصویب شورای اسالمی شهر به 

نیازهای زیربنایی و تسهیالت دستیابی به  منظوربهاستان  ییروستابررسی موقعیت مناطق شهری و  .15

 .کشوروزارتو پیگیری الزم از طریق  ازیموردنرفاهی و برآورد اعتبار 
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ها، تشکیل و یا حضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها، کمیته منظوربهانجام اقدامات الزم  .16

 و پیگیری مصوبات. تجلساصورتو تنظیم  ها حسب مورد و نظارت بر تهیهها و کمیسیونکارگروه

های در واحدهای استانی دستگاه هاپروژهها و رفع موانع اجرای ها و پروژهنظارت بر پیشبرد طرح .17

مطابقت عملیات  ازنظرمنظور ارزیابی ای بههای تملک دارائی سرمایهاجرائی، نظارت بر اجرای طرح

کار با جداول  شرفتیپ سهیمقا و شدهنییتعهای و سیاست هایمشخطبا اهداف و و نتایج حاصله 

 .ربطذی مراجع بهمربوطه و اعالم نتایج  یهاگزارشتنظیم  الزم و یهاکنترلاعمال  زمانی و

 و خاك رس معمولی در سطح استان.معادن شن و ماسه مربوط به  نامهنیآئنظارت بر اجرای  .18

شناخت و تعیین  منظوربهتأسیسات رفاهی  ازنظرو بررسی وضع روستاها و شهرهای استان مطالعه  .19

 ها و پیگیری تأمین آنها برابر مقررات.نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری

 برای تخصیص اعتبارات الزم. هاها و پروژهها و برنامهطرح یبندتیاولوتعیین  .20

 

 )شرح وظایف( و ترافیک ونقلحملمدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، -1-4 

 هزار نفر 25های هادی شهرهای زیر جامع، تفصیلی، توسعه شهری و طرح یهاطرحنظارت بر تهیه  -1

 .مرتبط یهاونیسیکمو شرکت در 

 یهاپروژهبر تعیین محدوده حریم شهرها و روستاها در اجرای طرح و  عالیه کنترل و نظارت -2

 یهابافتو  ینینشهیحاششهرسازی، عمرانی و تفکیک اراضی استان و همچنین امور مرتبط با 

الزم به دبیرخانه  گزارش ارائهو  رمجازیغ یوسازهاساخت، هاساختمان یسازمقاومناکارآمد شهری، 

 و توسعه استان و سایر مقامات مافوق. ریزیبرنامهشورای 

قانون برگزاری مناقصات  28ماده « ه»و « ب»موارد مرتبط با اجرای بندهای  بررسی و کنترل -3

 های اجرایی که اعتبار استانی دارند.ك تشریفات مناقصات دستگاهموضوع تر

اجرایی استان در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و استفاده از مصالح  یهادستگاههماهنگی و هدایت  -4

استاندارد و همچنین حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضالب، گاز و مخابرات و رفع اختالف 

ر تدوین ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه منطبق با موازین، در اجرای بین آنها و همکاری د

 عمرانی در چارچوب وظایف شورای فنی استان. یهاپروژه

نظارت بر رعایت حد مطلوب فضای سبز در مناطق مختلف استان، متناسب با شرایط اقلیمی و  -5

اجرا،  منظوربه هایاریدهو  هایارشهردقانونی و فنی مربوطه به  یهادستورالعملنظارت بر ارسال 

 نـیـنـچـمـز و هـبـای سـضـهای جداسازی آب شرب از فنظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرح

بین وزارت جهاد کشاورزی و  نامهتفاهمتوسعه فضای سبز موضوع  یهاطرحری ـیـگـیـپ

 .هایشهردار

 یهاونیسیکمسایر  جلسات کارگروه و و شرکت در هاونیسیکم و هاتهیکمتشکیل جلسات  هدایت و -6

چهارگانه شورای فنی استان و انجام  یهاتهیکمو همچنین ریاست  99، 100از قبیل ماده  مربوط

 امور مرتبط.



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 178

 

 نامهنییآاساس بر وسازساختعمرانی، واگذاری اراضی و  یهابرنامههدایت و نظارت عالیه بر اجرای  -7

رج از حریم شهرها و محدوده روستاها و همچنین نظارت بر در خا ساتیتأسمربوطه و احداث بنا و 

 .هایشهردارقانون  101توافقات پیرامون امالك و اراضی شهری و اعمال ماده 

های ، کاهش آلودگیشهرهانکال یطیمح ستیزریزی در جهت ارتقاء کیفیت همکاری و برنامه -8

ورای شودگی هوا، ـش آلـاهـروه کـارگـق کـریـتان، از طـو حفاظت از منابع آب اس یطیمح ستیز

 .مؤثرآب یا سایر ارتباطات  عالیشورایحفاظت منابع آب استان، 

 نظاماستان در اجرای قانون سازمان  یمهندس امنظموجبات همکاری و تعامل با سازمان  نیتأم -9

و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و همچنین امور مربوط به مشکالت مسکن  یمهندس

الزم از دبیرخانه، حسب مورد، موضوع کارگروه مسکن  یهاگزارشمهر، مسکن اجتماعی و اخذ 

 .وزیرانهیأت 385مصوبه 

رستان و ترافیک استان و شه نقل و حملحل مشکالت مربوط به  منظوربهریزی و هماهنگی برنامه -10

پژوهشی  مؤسساتاستان و تعامل با دانشگاه و  ازیدن مورو بررسی تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی 

 ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان. منظوربو تخصصی 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری و رعایت  یریکارگبهنظارت بر  -11

 مربوطه. یهادستورالعملو ضوابط و ابالغ  هانامهنییآ

و تسهیل تردد معلولین  یساز مناسبهای الزم و پیگیری امور مربوط به ستاد انجام هماهنگی -12

 حرکتی. -جسمی

اجرائی در سطح استان  یهادستگاهو ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر  یدهسازمان -13

 .برای پیشبرد عملیات عمرانی

عمرانی در  یهابرنامهفنی  یهانظارت کنترل و منظورهبعزام کارشناسان ا نتخاب وا و یدهسازمان -14

 .سطح استان

ماده  10، تعیین حریم، تبصره هاراه، ایمنی 5ماده  گروه شرکت در جلسات کارگروه امور زیربنایی، -15

، یخوارنیزممبارزه با  کارگروه ،ستیزطیمح 8حفظ اراضی کشاورزی، آب و کشاورزی، ماده  1

 شهری. ینیبازآفر

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز -16

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 بط.آموزشی مرت یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  -17

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخطارائه  -18

 تحت سرپرستی.
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 و ترافیک ونقلحملدفتر فنی، امور عمرانی،  ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 21جدول )

 قانونی استناد شورا/ کارگروه / کمیته ردیف

 ترافیک شهرهای استانشورای هماهنگی  1
 عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشورقانون تأسیس شورای

 اصالحات و الحاقات بعدی( با 1372،12،08مصوب 

 شورای فنی 2
شماره « روش کار شورای فنی استان نامهنییآ»( بخشنامه 4ماده )

 کشور وبودجهبرنامهسازمان  28/1/97مورخ  28074

 استان شورای حفاظت از منابع آب 3

 29/5/87هـ مورخ /35378 ت/85166شماره  نامهبیتصو 6ماده 

جلسه شورای امنیت کشور مورخ  527هیئت محترم وزیران و مصوبه 

14/4/94 

 شورای معادن 4
 14/12/1395ساله ششم مصوب قانون برنامه پنج 43بند الف ماده 

 اسالمیمجلس شورای

 شورای مسکن استان 5
 ك 42998 ت/93267شرح وظایف شورای مسکن استان  نامهنیآئ

 رانیوزئتیهمصوبه  06/05/1388تاریخ 

 کارگروه استانی نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی 6

اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ  نامهیینآ 3دستورالعمل ماده 

 معاینه فنی خودروها

برخـی از درآمـدهای قانون وصـول  32الحاقی به ماده  5بند موضوع

 دولـت

 نوسازی ناوگان فرسوده 17کارگروه ماده  7
 1387/06/07مورخ  41048ت  /131401نامه شماره تصویب

  نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسودهآیین

8 
عمومی و مدیریت  ونقلحملقانون توسعه  10ماده  کارگروه

 مصرف سوخت

ونقل بار و مسافر در شهر و حومه مدیریت حمل نامهیینآصوبه م

 وزیرانهیأت ق 61585ت/ 42282ك  1388/3/20

 ایهای تملک دارایی سرمایهواگذاری طرح کارگروه 9
 تنظیم قانون به برخی مواد قانون الحاق 27 ماده موضوع دستورالعمل

 اسالمیشورای مجلس 1393( مصوب 2دولت ) مالی مقررات از بخشی

10 
کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش 

 زیستسرزمین و محیط

 12/3/98هـ مورخ  54487ت /29018نامه شماره تصویببا مطابق 

 ریزی و توسعه استانشورای برنامه

 شهرهای استان ونقلحملکمیته ایمنی و  11
عالی هماهنگی ترافیک )مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه شورای

 (31/4/1394شهرهای کشور در تاریخ 

12 
ی هوشمند هاسامانهی از برداربهرهکمیته فنی استقرار و 

 نظارتی استان

کمیته استقرار و  7/9/96مورخ  36407نامه شماره یبتصو) 

 ی هوشمند نظارتی(هاسامانهی برداربهره

 استان ونقلحملکمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی  13
 55373/64021شماره مصوبه: دولت  هیأتنامه یبتصو

 ونقل و سوانح رانندگیمدیریت ایمنی حمل نامهیینآاصالح 

 کمیسیون طرح هادی شهرها 14

تاریخ  33/3/1/73893مطابق مفاد مندرج در ابالغیه شماره 

 کشوروزارت 18/06/91

 تصویب طرح هادی شهرهای استان
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 ی طرح هادی شهرهاهارتیمغاکمیسیون  15
تاریخ  33/3/1/73893مطابق مفاد مندرج در ابالغیه شماره 

 کشوروزارت 18/06/91

 شهرهای استان 5کمیسیون ماده  16

عالی شهرسازی و شورای سیتأسقانون  5مطابق مفاد مندرج در ماده 

مصوب  06/01/58اجرایی آن به تاریخ  نامهنییآمعماری ایران و 

 رانیوزئتیه

 هایشهردارانون ق 99کمیسیون ماده  17
 هایشهردارقانون  3 بند 2تبصره 

 

 ستاد بازآفرینی شهری 18

)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس 

و تایید شورای نگهبان به تاریخ  25/2/87اسالمی به تاریخ شورای

 (19/3/87مورخ  35337و ابالغیه ریاست جمهوری به شماره  2/3/87

ی فرسوده و هابافت)قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی 

 (1389ناکارآمد شهری مصوب 

ی هابافت)سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی 

هـ مورخ  48601/74900فرسوده و ناکارآمد شهری به شماره مصوب 

2/7/93) 

وزیران هیأت تصویبنامهاجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری  نامهنییآ)

 (10/3/97هـ مورخ  54963 ت/29906به شماره 

 جسمی و حرکتی توانانکمی محیط برای سازمناسبستاد  19

اسالمی به )قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شورای

و ابالغیه  23/1/97و تایید شورای نگهبان به تاریخ  20/12/96تاریخ 

 (8/2/97مورخ  11061ریاست جمهوری به شماره 

 ستاد هماهنگی خدمات سفر 20
محترم  هیأت 18/11/1392تاریخ  169067به استناد مصوبه شماره 

 وزیران

 هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات 21
 24/12/89مورخ  45434ت /297489نامه شماره تصویب

 رانیوزئتیه

 استان چهارنفرههیئت  22

در استناد به نامه شماره ساختمان )نامه مبحث دوم مقررات ملی شیوه

 یدفتر توسعه مهندس کلاداره 27/01/98مورخ  430/7578

 ی(وزارت راه و شهرساز ،ساختمان
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جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه  هاییاستمنظور اعمال سبه - 1ماده 

یه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند کلادارهبهبود  الزم و یمشخط

، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات یدهسازمان ریزی،، برنامهیطراح

 ترافیکی شهرها

 

استاندار یا معاون هماهنگی امور 

 عمرانی )رئیس( 

 دفتر فنی )دبیر( 

 راه و شهرسازی کلاداره

 ونقلحملراهداری و  کلاداره 

 ی اجاده

  اطالعاتفناوریارتباطات و 

 یزی ربرنامهسازمان مدیریت و 

 زیست استان یطمححفاظت 

 یمای استان صداوسمدیرکل 

 رئیس پلیس راهور استان 

فرماندار هر شهرستان حسب 

 مورد 

شهردار هر شهرستان حسب 

 مورد 

رئیس شورای هر شهر حسب 

 مورد
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نظام  در نفعذی عوامل توسط مطروحه یهاطرح اجرایی موانع و اشکاالت ـ بررسی

و  اداری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هاییژگیو به توجه با کشور اجرایی و فنی

 .آنها اعمال و اشکاالت رفع منظوربه الزم یهاحلراه تعیین و استان یامنطقه

 اجرایی عوامل مهندسی و فنی توان از استفاده حداکثر امکان آوردن ـ فراهم

–)صنفی استانی غیردولتی یهاتشکل مشارکت زمینه ایجاد و استان موجود در

 .شورا تصمیمات تخصصی( در

ین، تأم در استان اجرایی هاییتظرف از استفاده حداکثر برای الزم زمینه ـ ایجاد

 یریگبهرهو  ساخت نوین هاییفناور و مصالح سازییبوم و استانداردسازی تولید،

 .محیطییستز مالحظات با مطابق نو هاییانرژ از

عوامل  تخصصی و مهندسی فنی، ارتقاء توان منظوربه مناسب شرایط ـ ایجاد

 .استان اجرایی

)کنترل  پروژه مدیریت نظام استقرار منظوربه ،هاپروژه و هاطرحارزیابی  و ـ نظارت

معیارهای  و HSEضوابط  و ایمنی موازین رعایت و (... و زمان کیفیت، هزینه،

از  استفاده با یبرداربهره و اجرا طراحی، مطالعه، مراحل در زیستیطمح پایداری

 .استان تخصصی و مهندسی و فنی توان

 مرتبط یهابخشنامه فنی، مقررات تدوین و نیازسنجی در مشارکت و ـ همکاری

تهیه  و مشاوران و پیمانکاران صالحیت تشخیص ضوابط اجرایی، و فنی با نظام

 .پایه یبهافهرست

 مبلغ آنکه بر مشروط مربوطه بخشنامه اساس بر ها،یمانپ نرخ در ـ تجدیدنظر

 .ننماید تجاوز متوسط معامالت نصاب آخرین از آن حاصل از

شورای  موضوعه مقررات و وظایف چارچوب در اجرایی عوامل میان اختالف ـ حل

 یا و قرارداد بر حاکم عمومی شرایط در اختالف حل ماده مفاد طبق استان فنی

 .طرفین توافق در صورت

فهرست  روش از استفاده با قرارداد نوع تعیین خصوص در تصمیم اتخاذ و ـ بررسی

مقام  باالترین توجیهی گزارش بر اساس قرارداد انعقاد یهاروش سایر یا پایه

 .مقررات و ضوابط چارچوب در استان اجرایی دستگاه

 آن پیشنهاد و نیاز صورت در مختلف یهارشته برای استانی پایه فهرست ـ تهیه

 .تایید منظوربه کشور وبودجهبرنامه به سازمان

اقلیم  و شرایط با متناسب همسان، فنی مشخصات و هانقشه تصویب و ـ اصالح

 .پروژه ضرورت و فنی توجیه وجود صورت در استان،

ی هادستگاه طرف از ارسالی پیشنهادهای خصوص در تصمیم اتخاذ و ـ بررسی

در  دستگاه توجیهی گزارش به توجه با امانی، روش به اجرا بر مبنی استان اجرایی

 .مربوطه مقررات و ضوابط چارچوب

استان  مختلف مناطق برای قراردادها در بینییشپ جهت یامنطقه ضرایب ـ تهیه

و  شدهیمتنظ کشور وبودجهبرنامه سازمان توسط که پایه هاییمتق به نسبت

 .تایید برای کشور وبودجهبرنامه سازمان به آن پیشنهاد

با  استانی جدید عمرانی یهاپروژه شروع ساماندهی و گیرییمتصم در ـ همکاری

 .شورا دبیر پیشنهاد

اجرایی  و فنی نظام راستای در استان توسعه و یزیربرنامه شورای با ـ همکاری

 .کشور یکپارچه

سازمان  سوی از ابالغی یهابخشنامه و ضوابط طبق که هایییتمأمور ـ سایر

 .گیردیم قرار استان فنی شورای عهده بر کشور وبودجهبرنامه

 استاندار

 عمرانی استانداریمعاون 

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 مدیرکل راه و شهرسازی

 رئیس جهاد کشاورزی

 مدیرکل نوسازی مدارس

 یرعامل آب و فاضالبمد

 اییرعامل آب منطقهمد

 شرکت توزیع برق تبریز

 رئیس خزانه معین

 -رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 مدیرکل بنیاد مسکن
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های زیرزمینی با عملیات تغذیه مصنوعی، کنترل و پخش ـ افزایش تغذیه سفره

 .ای و سدهای زیرزمینیسیالب و احداث سدهای تأخیری، تغذیه

ی غیرمجاز، جلوگیری از هاچاهـ کاهش برداشت آب زیرزمینی از طریق انسداد 

مجاز و فعال، توسعه و بهبود ی مجاز، خرید و انسداد چاه هاچاهاضافه برداشت 

 .های آبیاری اصلیشبکه

های عمومی، تهیه بانک اطالعاتی و فراهم نمودن زمینه تحویل ـ گسترش آگاهی

 .حجمی آب

و اجرای عملیات  مطالعه باهای آب زیرزمینی ـ افزایش تغذیه مصنوعی سفره

 .داریآبخیزداری و آبخوان

با استفاده از اصالح الگو و ترکیب کشت، ـ کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی 

مصرف، عمران اراضی، کاهش کشت گیاهان پرمصرف، توسعه کشت گیاهان کم

 .های آبیاری و زهکشی فرعیتوسعه و بهبود شبکه

بران، به های آبـ مدیریت مصرف با اصالح و بهبود مدیریت آبیاری، ایجاد تشکل

ف آب کشاورزی، تعیین و اعمال هنگام و اجرایی نمودن سند ملی الگوی مصر

 یی آب کشاورزیکاراراهکارهای ارتقاء 

معاون امور عمرانی  -استاندار 

 -استانداری )جانشین رئیس شورا( 

معاون سیاسی امنیتی استاندار یا 

 -یرکل امنیتی انتظامی استانداری مد

 -فرمانده سپاه پاسداران استان 

فرمانده  -یرکل اطالعات استان مد

یرکل مد -نتظامی استان نیروی ا

دادستان  -مدیریت بحران استان 

رئیس  -عمومی و انقالب مرکز استان 

 -سازمان جهاد کشاورزی استان 

ی امنطقههای برق یرعامل شرکتمد

رئیس  -و توزیع نیروی برق استان 

ی هافرآوردهشرکت توزیع و پخش 

و  اسنادثبترئیس سازمان  -نفتی 

مان رئیس ساز -امالك استان 

 -صنعت، معدن و تجارت استان 

زیست استان یطمحیرکل سازمان مد

یرعامل شرکت آب و فاضالب مد -

یمای استان صداوسیرکل مد -استان 

ی هاشهركیرعامل شرکت مد -

 صنعتی
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شده و فروش و واگذاری پروانه قبل از ییشناسانظارت بر استخراج ماده معدنی  -

 محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعیرعایت مالحظات زیستبرداری با بهره

 دستینجام اقدامات الزم نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایینا -

های عمومی یاز برای معادن و زیرساختموردنهای ـ تکمیل زیربناها و زیرساخت

 صنایع معدنی

یر طق مجاور درگبا اولویت منامعادن )( قانون 14ماده )( 6تبصره )ـ اجرای 

ع موانع ( قانون رف35( قانون معادن و ماده )31و )( 25مواد )محدوده معدنی( و 

 شورپذیر و ارتقاء نظام مالی کتولید رقابت

 باال افزودهارزشـ تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای 

 جویی و اکتشاف عمومی کلیهشناسی شناسایی، پیهای پایه زمینـ تکمیل نقشه

 های معدنی کشورظرفیت

عنوان رئیس شورا استاندار به

  )غیرقابل تفویض(

 معاون امور عمرانی استاندار 

رئیس سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت 

 رئیس سازمان استان 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

 استان و کشاورزی 

 استان رئیس اتاق تعاون 

از قضات با معرفی رئیس قوه  نفر یک

 یه قضائ

ی معدن مهندس نظاماز اعضای  دو نفر

رئیسه یئتهاستان با انتخاب 

  استانی معدن مهندسنظام

 زیست استان یطمحمدیرکل حفاظت 

 یعی استانمنابع طبمدیرکل 

 ی استان جهاد کشاورزرئیس سازمان 

  استانفرمانده نیروی انتظامی 

از نمایندگان استان در مجلس  دو نفر

 ی مجلسرأ بااسالمی شورای
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 تنظیم برنامه اجرایی ابالغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان -

 یهاها، مؤسسات و شرکتتشخیص اراضی و امالك مازاد بر نیاز وزارتخانه -

دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد 

 یهاانتقال آنها به وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در اجرای برنامه

 کناندهی و حمایت از تولیدوعرضه مس)قانون سام 6مسکن در راستای ماده 

و پیگیری  یسازآماده یهاتأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرح -

اجرایی مربوط و اعتبارات  یهادر بودجه دستگاه یازتأمین اعتبارات موردن

مورخ  41188/143789نامه شماره  یماستانی و ملی، مطابق تصم

 .و توزیع شهرستانی آن 1387/8/18

 اراضی یسازآماده یهانظارت بر روند اجرای طرح -

بخش  یهاز پروژهدر خصوص تأمین مصالح ساختمانی موردنیا گیرییمتصم -

 .مسکن

 بخش مسکن یهاپیگیری تأمین و اعطای تسهیالت بانکی پروژه  -

تعیین و اعالم عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف  -

 و تقسیط

 بخش مسکن استان هاییارانهماهنگی در نحوه پرداخت ه -

مسکن و تدارك  سامانه اطالعات و معامالت یرسانهماهنگی در تهیه و بروز -

 زی.بخش مسکن منطبق با سامانه مرک یهاسامانه اطالعات برنامه

ایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل پ -

 ت.قیم

 یهاو ساخت مسکن گروه یسازآماده یهانظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه -

 درآمدکم

 .وزیرانیئتسایر وظایف محوله از طرف ه -

و در غیاب ایشان  استاندار رئیس:

 معاون امور عمرانی

 دبیر: راه و شهرسازی

ی اجرایی هادستگاه تمام اعضا:

 موضوع مربوطه تناسببه
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 سازمان یتو عضو استانداری عمرانی امور معاون مسئولیت با کارگروهی -

ونقل و حمل یو راهدار استان راهور پلیس استان، زیستیطمح حفاظت

و  استانداری یکونقل و ترافو حمل عمرانیامور  فنی، دفتر یرکلو مد یاجاده

 فنی معاینه امور هماهنگیمنظور به که مربوطه شهر شهردار موردحسب 

 در فنی معاینه ستادهای عملکرد برو نظارت  ینو سنگ سبک خودروهای

 .شودیم تشکیل استان

ن امور عمرانی استانداری معاو

 )رئیس( 

 رئیس پلیس راهور استان 

 دفتر فنی )دبیر( 

 زیست استان یطمحکل حفاظت اداره

 ونقلحملکل راهداری و اداره

 ی استان اجاده

 شهرداری هر شهر حسب مورد
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 اسقاط استان به ستادگزارش جلسات ماهانه عملکرد عملیات 

 معاون امور عمرانی استاندار )رئیس( 

 زیست استان یطمحسازمان حفاظت 

 پلیس راهور استان 

و تجارت  معدن سازمان صنعت،

 استان )دبیر( 

 نماینده مراکز اسقاط استان
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ها، ها، سازمانواگذاری وظایف و اختیارات اشخاص حقوقی، دستگاه -

 ازجملهی صنفی فعال هاتشکلها و ها، تعاونینهادها، اتحادیه

 ونقلحملخودروی کرایه و مانند آنها در امور  مؤسساتها و آژانس

 بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری

 استاندار )رئیس(
 معاون امور عمرانی استاندار )دبیر( 

 فرمانده نیروی انتظامی استان 

 فرماندار شهرستان مربوطه 

 شهردار مربوطه 

دستگاه اجرایی مربوطه حسب 

 موضوع
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 به خود پیشنهادی یهاپروژه برای واگذاری به تصمیم گزارش ـ ارسال

 اجرایی توسط دستگاه واگذاری کارگروه

 ابالغ و واگذاری توسط کارگروه واگذاری به تصمیم گزارش ـ بررسی

 دستگاه به کاری روز 10مدت  ظرف حداکثر ییدتأعدم یا نتیجه تأیید

 ریزیمدیریت و برنامه سازمان به و  اجرایی

 و دستورالعمل ( این4) ماده مطابق گذاریهسرما انتخاب فرآیند ـ شروع

 10مدت  اجرایی ظرف توسط دستگاه عمومی فراخوان آگهی انتشار

 گزارش تأیید از بعد کاری روز

 و استعالمات به پاسخگویی و نظارت راهبری، پشتیبانی، ـ هماهنگی،

 به گزارش ارائه و اطالعات و تجمیع پروژه واگذاری مراحل در ابهامات

 ریزیمقامات مسئول توسط سازمان مدیریت و برنامه

مشکل توسط  رفع جهت ربطذی یهادستگاه از پیگیری و دعوت ـ

 استانی و ملی یهاپروژه واگذاری تعارض در بروز در صورت استانداری

 باشد.ینم پروژه برداربهره یا مجری دستگاه اختیار در آن عرصه که

رئیس باالترین مقام دستگاه 

 اجرایی استانی متقاضی

 نماینده استانداری

سازمان امور اقتصادی و نماینده 

 دارایی

نماینده سازمان مدیریت و 

 ریزیبرنامه

 کل دادگسترینماینده اداره

به  نظرصاحبیک نفر کارشناس 

تشخیص رئیس دستگاه اجرایی 

 متقاضی
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ای، پیشنهاد در خصوص طرح های توسعه عمران منطقه ارائهالف ـ بررسی و 

های بهسازی، های شهری، طرحهای مجموعهای، روستایی و شهری، طرحناحیه

های های قدیمی و فرسوده، تبدیل روستا به شهر، طرحنوسازی و مرمت بافت

رعایت مالحظات  های غیر رسمی باگاهساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت

انونی قآمایش سرزمین، اسناد توسعه استان و الزامات پدافندغیرعامل به مراجع 

 ربطذی

عالی ربط از جمله شورایب ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی ذی

 شهرسازی و معماری ایران
 های زیربناییهای توسعه استان در حوزهپیشنهاد در خصوص برنامه ارائهپ ـ بررسی و 

نامه استفاده از ساز و کارهای الزم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین رائهات ـ بررسی و 

 اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

های مردم نهاد در های مردمی و سازمانث ـ بررسی راهکارهای افزایش مشارکت

 عشایری استان راستای توسعه زیرساختی شهرها، روستاها و مناطق

های مقاوم و پیگیری تحقق روستاها پیشنهادهایی برای ارتقاء زیرساخت ارائهج ـ 

 و شهرهای پایدار و تاب آور

آوری و تصفیه فاضالب در چ ـ پیگیری ارتقاء دسترسی به آب سالم و سامانه جمع

بع برداری و حفاظت از مناساز و کارهای نحوه بهره ارائهسطح استان و بررسی و 

 های اقتصادیپایه به ویژه آب در بخش

ای پیشنهادهایی بر ارائهح ـ بررسی مسایل و مشکالت روستاییان و عشایر و 

 راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایر

گیری از ظرفیت های توانمندسازی دهیاران و بهرهخ ـ بررسی و پیشنهاد برنامه

 آنها در پیشبرد امور توسعه روستاها

 حران و حوادث طبیعیهای مدیریت برسی و پیگیری طرحد ـ بر

ـ  ین شهری، براهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی )از قبیل  ارائهذ 

 ها.شهری، روستایی، ریلی و هوایی( و ارتقاء وضعیت ایمنی راه

 ساز و کارهایی برای توسعه ارائهسازی مصرف انرژی و های بهینهر ـ بررسی برنامه

 های نو و تجدیدناپذیرهای ایجاد انرژیظرفیت

 برداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبطز ـ بهره

 هاگاهژ ـ پیگیری انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از شهرها و سکونت

های توسعه کمی و کیفی مسکن و پیشنهاد در خصوص برنامه ارائهس ـ بررسی و 

 های مناطق شهری و روستایی و عشایرزیر ساخت

 ش ـ بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم انداز استان

های توسعه های توسعه میان مدت استانی، شهرستانی، طرحص ـ بررسی برنامه

های منظومه روستایی از منظر مالحظات آمایشی، محیط زیستی ای و طرحناحیه

 نظارت بر چگونگی اجرای آنهاو اهداف توسعه پایدار و 
عالی آمایش عالی آمار و شورایها و سیاست های اجرایی شورایض ـ تسهیل اجرای برنامه

 سرزمین

 های اجرایی استانط ـ بررسی و ایجاد هماهنگی آمارهای ثبتی دستگاه
 های توسعه استانهای آماری مورد نیاز برنامهها و اولویتظ ـ بررسی و پیشنهاد شاخص

ـ بررسی و  های اصلی سامانه اطالعات جغرافیایی تدبیر الزم برای تهیه نقشه ارائهع 

(Gis) ز رسانی آنهای مکانی استان و بروو داده 

ها و راهکارهای الزم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل غ ـ پیشنهاد سیاست

 استان و پایش تحقق آنها

ها در محدوده و حریم شهرها و روستا ف ـ بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه

 چهارچوب سند آمایش سرزمین

 

استاندار )رییس ( ـ مدیرکل راه و 

شهرسازی استان )دبیر(ـ معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری ـ 

ـ رییس سازمان  رییس سازمان استان 

جهاد کشاورزی استان ـ مدیرکل 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ـ 

ت محیط زیست استان مدیرکل حفاظ

ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان ـ مدیرکل 

صنعت، معدن  و تجارت استان ـ 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان ـ نماینده وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب 

وزیر ـ یکی از شهرداران استان به 

امل انتخاب رئیس کارگروه ـ مدیرع

ـ مدیرعامل شرکت  شرکت گاز استان 

ای استان ـ سهامی آب منطقه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان ـ مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب شهری استان ـ مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

ـ مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری 

ـ مدیرکل هواشناسی استان ـ رییس 

ندسی ساختمان سازمان نظام مه

 اسالمی استاناستان ـ رییس شورای

 ب ـ اعضای متغیر:

اطالعات مدیرکل ارتباطات و فناوری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه  –استان 

اجتماعی استان ـ مدیرکل امور 

اقتصادی و دارایی استان ـ مدیرکل 

ثبت احوال استان ـ مدیرکل ثبت 

اسناد و امالك استان ـ مدیرعامل 

فرآورده های نفتی  شرکت پخش

استان ـ مدیرعامل شرکت شهرك 

های صنعتی استان ـ مدیرکل صدا و 

سیمای مرکز استان ـ مدیرکل امور 

عشایر استان ) در موضوعات مرتبط ( 

روستایی و شوراهای ـ مدیرکل امور 

 استان 
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ق ـ بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد 

 راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سطح استان

ـ بررسی برنامه گاهی و استقرار های مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونتك 

 فرادستجمعیت و فعالیت در استان در پیوند با اسناد 

ـ بررسی و  راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت سازی نهادی و انسانی برای  ارائهگ 

 تحقق اهداف توسعه پایدار

های توسعه پایدار در پهنه ل ـ بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقاء شاخص

 ایریزی منطقههای برنامهاستان براساس دیدگاه

سیستم( و حفاظت از تنوع زیستی در م ـ بررسی و تسهیل ارتقاء زیست بوم )اکو

 پهنه استان

 زایی، گرد و غیار و ریزگردها راهکارهای مقابله با پدیده بیان  ارائهن ـ بررسی و 

ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی راهکارهای برنامه ارائهو ـ بررسی و 

 استان

 (SDIهـ ـ راهبری زیرساخت داده های مکانی )

های ارتقاء های آمایش مصوب استان و بررسی سیاستی طرحی ـ پیگیری اجرا

 دسترسی به انرژی پاك و مقرون به صرفه در سطح استان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس استان ـ مدیرکل استاندارد 

استان ـ مدیرکل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان ـ مدیرکل بنادر 

و دریانوردی استان ) استان های 

احلی( ـ فرماندار شهرستان حسب س

مورد ـ دهیار یکی از روستاهای 

استانی به انتخاب رییس کارگروه ـ 

یکی از روسای دانشگاه های دولتی 

 مرکز استان به انتخاب رییس شورا
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 شت:کمیسیون وظایف زیر را بر عهده خواهد دا

ها ، دانشگاههایدولتی، شهردار یهاها، سازمانوزارتخانه الف. ایجاد هماهنگی میان

ونقل در ربط در خصوص مسائل مرتبط با ایمنی حملذی یردولتیو نهادهای غ

 هاجمعیتی واقع در حریم آن یهاشهرها و کانون

ونقل شهری و برای ارتقاء سطح ایمنی حمل الزم هاییاستب. تدوین اهداف و س

 .ربطانونی ذیارائه آن به مراجع ق

ونقل ملحوظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی  ءو احصا یسازپ. شفاف

 .ربطشهری و در صورت لزوم ارائه آن به مراجع قانونی ذی

نی براساس عضو در حوزه ایم یهااجرایی دستگاه یهات. بررسی و تدوین برنامه

مصوب مرتبط  یهاو طرح هماهنگ و یکپارچه در چارچوب راهبردها یزیربرنامه

 .ونقل شهریبا ایمنی حمل

تبعات  برای ایجاد حساسیت عمومی نسبت به تصادفات رانندگی و یزیرث. برنامه

فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی  یدهناشی از آن و همچنین جهت

 .ونقل شهریحمل
 .ونقل شهریارزیابی ایمنی در حمل یهاج. تدوین ضوابط و معیارهای فنی و شاخص

 یهاونچ. پیشنهاد ارتقاء استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و آزم

 .ربطمرتبط معاینه فنی وسایل نقلیه به مراجع ذی

ات مرتبط با سرعت عمل و کیفیت خدم یهاح. بررسی و پیشنهاد دستورالعمل

 کی.پزش هاییتامدادی و فور

 هدف افزایش ایمنی در باط بخشی باضزم در جهت انارهای الخ. ارائه راهک

 ونقل شهریحمل

منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و به اییمهد. پیشنهاد اصلح خدمات ب

 یتصادفات رانندگی با رعایت حقوق شهروند

ات ترافیکی زم در جهت بهبود و تقویت اجرای قوانین و مقررذ. ارائه پیشنهادهای ال

رات معابر شهری و ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد عوامل اعمال مقر در سطح

 ونقل شهردر راستای بهبود ایمنی در حمل

نوین  هاییزم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناورر. بررسی و ارائه راهکارهای ال

ای و هوشمند جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی در معابر شهری در راست

 .ونقل شهریر حملبهبود ایمنی د

د انواع ز. بررسی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدی

ر دمت رانندگان وسایل نقلیه عمومی شهری الحیت و سالگواهینامه و شرایط ص

 ونقل شهریراستای بهبود ایمنی در حمل

در  یآموزش ایمن هاییستمزم جهت بهبود سس. بررسی و ارائه راهکارهای ال

 .های بین دستگاهیسطح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگ فعالیت

ینه در منابع اعتباری برای صرف هز ینزم برای وصول درآمد و تأمش. پیشنهاد ال

 .ربطونقل شهری به مراجع ذیامور ایمنی حمل

ونقل شهری، با ص. ایجاد سامانه آمار و مطالعات جامع مدیریت ایمنی حمل

 .عضو و مرکز آمار ایران یهادستگاههمکاری 

و  ض. پایش و ارزیابی وضعیت ایمنی معابر شهری و وسایل نقلیه در سطح ملی

 .سطوح محلی و نظارت بر اجرای مصوبات

 یهاها با همکاری دستگاهط. تحلیلی تصادفات در محدوده شهرها و حریم آن

 .یحربط و تدوین راهکارهای اصالذی
 .در خصوص موضوع ایمنی یاملی و منطقه هاییشهما یدهسازمانظ. هماهنگی و 

استاندار یا معاون هماهنگی امور 

 (رئیسعمرانی )

ونقل مدیرکل راهداری و حمل

 ای استانجاده

 مدیرکل راه و شهرسازی استان

 ورپلیس راه رئیس

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی

 اورژانس استان رئیس

 احمرمسئول امداد و نجات هالل

 استان

 شهردار شهر مرکز استان

 اسالمی استانرئیس شورای

 مدیرکل دفتر فنی )دبیر(
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ی هاطرحنظر درباره بررسی و اعالم - هادستورالعملنظارت بر اجرای این  -

هماهنگی بین  -های نظارتی یندوربها مرتبط با جانمایی یشهرداررسیده از 

 دستورالعملی مشمول این هاسامانهی از برداربهرهدستگاه در خصوص اجرا و 

های موجود در استان برای تحقق اهداف یتظرفهماهنگی برای استفاده از  -

 هاطرحدر اجرای  دستورالعملارسال گزارش موارد مغایر  - دستورالعملاین 

نشده، به کمیسیون مرکزی شورای امنیت  صلوفحلکه در کمیته استانی 

ی مستمر و عملکرد ساالنه کمیته به کمیسیون هاگزارشارسال  -کشور 

 مرکزی شورای امنیت کشور

 یاجتماعمعاون سیاسی امنیتی و 

دبیر( ) یعمرانمعاون امور  -رئیس( )

 یاستانداریرکل امنیتی مد -

 -دادستان مرکز استان  -جانشین( )

 -یرکل اطالعات استان مد مقامقائم

 -یرکل فناوری استانداری مد

 -جانشین فرمانده سپاه استان 

فرمانده  -راه استان یسپلفرمانده 

یرکل دفتر مد -پلیس راهور استان 

 فنی )دبیر(

یرکل مد -شهردار مرکز استان 

 ی استاناجاده ونقلحملراهداری و 
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 منظوربه احمرهاللراه، راهداری، اورژانس و یسپلهماهنگی اجرایی بین  -

های طرح و نیز پیگیری یتاولوهدفمند کردن اقدامات، در راستای اهداف و 

 یتی هر سازمان تا حصول نتیجه.مأمورمصوبات مرتبط با حوزه 

ی از طریق اجادهی مرتبط با امور امداد و نجات هاردهپیگیری تقویت تجهیزات  -

 استانی. ربطذیمقامات مسئول 

 استان در سطحاجرای مصوبات کمیسیون  -

 احصاء مشکالت مناطق به کمیسیون -

استاندار یا معاون هماهنگی امور 

مدیرکل راهداری  - س(ئیعمرانی )ر

 - ای استان )دبیر(ونقل جادهو حمل

 - مدیرکل راه و شهرسازی استان

 سئیر - استان راهیسس پلئیر

س ئیر -دانشگاه علوم پزشکی 

مسئول امداد و  - اورژانس استان

مدیرکل  - احمر استاننجات هالل

 - اطالعات استانارتباطات و فناوری

 دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان
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 یدنظر آنتجدنحوه تهیه طرح هادی و یا  -

 هایرتمغا .3بررسی و تایید طرح  -

دفتر فنی استانداری یرکل مد

، شهردار شهر مربوط، ()رئیس

ی، رئیس و شهرسازیرکل راه مد

یرکل مدسازمان جهاد کشاورزی، 

دستی و یعصنا فرهنگی،میراث

اسالمی شورای گردشگری، نماینده

ی مهندسنظامینده سازمان و نماشهر 

 (یرأ)بدون حق  ساختمان
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ی ملکی با هاپروندههای موجود در یرتمغاتشکیل جلسه جهت طرح و رفع  -

 طرح مصوب شهری

یرکل دفتر فنی استانداری مد

، شهردار شهر مربوط، ()رئیس

ی، رئیس و شهرسازیرکل راه مد

یرکل مدسازمان جهاد کشاورزی، 

دستی و یعصنا میراث فرهنگی،

اسالمی شورای گردشگری، نماینده

ی مهندسنظامسازمان ینده و نماشهر 

 ساختمان
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آنها در هر یک  یراساسیتفصیلی شهری و تغییرات غ یهارسی و تصویب طرحـ بر

 از شهرهای استان

 

غیاب وی معاون امور  و دراستاندار 

و یرکل راه مد (عمرانی )رییس

یرکل سازمان مد، (ی )دبیرشهرساز

میراث یرکل مدجهاد کشاورزی، 

ی، و گردشگردستی یعصنا فرهنگی،

یس و رئشهردار شهر مربوط 

ینده سازمان و نمااسالمی شهر شورای

)با تخصص  مهندسی ساختمان

 یرأحق  ( بدونیو معماری شهرساز
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شهر هاو نحوه  بدر خارج از حریم مصو یرمجازغ یوسازهاجلوگیری از ساخت -

 رسیدگی به موارد تخلف

کشور ، نمایندگانی از وزارت

کل راه و شهرسازی دادگستری و اداره

 استان
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 درآمدکمیی جهت اسکان اقشار هابرنامه -

 ای و شهرییهناحای و ریزی برای توسعه در سطوح منطقهبرنامه -

پیشگیری از گسترش  باهدفاقع در محدوده و حریم شهر وتعیین تکلیف اراضی  -

 ی ناکارآمد شهریهابافت

 ی ناکارآمدهابافتی توانمندسازی هابرنامه -

 عمرانی امور رییس(، معاوناستاندار )

 و راه یرکلمداستانداری، 

شهرسازی)دبیر(، رییس دادگستری 

 و مدیریت سازمان استان، رئیس

 یفرهنگ میراث یرکلمدریزی، برنامه

 جهاد سازمان گردشگری، رئیس و

یرکل امور بانوان و مدکشاورزی، 

 یرکلمدخانواده استانداری، 

یرعامل شرکت آب مدزیست:، یطمح

 یرعاملمدو فاضالب شهری استان، 

ی استان، امنطقهشرکت توزیع برق 

یرعامل شرکت گاز استان، مد

اجتماعی،  رفاه و کار تعاون، یرکلمد

 و معدن صنعت، سازمان رئیس

پزشکی،  علوم دانشگاه تجارت:، رئیس

 یرکلمدیرکل اطالعات استان، مد

و  اسنادثبتیرکل مد، وپرورشآموزش

اسالمی امالك استان، رییس شورای

استان، مدیر شورای هماهنگی 

یرکل امور مدی استان:، هابانک

 یرکلمداقتصادی و دارایی استان، 

یما، فرماندهی نیروی انتظامی صداوس

یرکل کمیته امداد امام مداستان، 

یرکل مدخمینی )ره( استان، 

تبریز،  بهزیستی استان، شهردار

 فرماندار تبریز
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ی محیط برای معلولین و سازمناسبریزی و ایجاد بستر برای برنامه -

 جسمی و حرکتی توانانکم

 نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط -

یرکل مداستانداری،  عمرانی امور معاون

یما، صداوس یرکلمدبهزیستی استان، 

 و مدیریت سازمان تبریز، رئیس شهردار

یرکل فرهنگ و ارشاد مدریزی، برنامه

، پرورش و آموزش یرکلمداسالمی، 

کل بنیاد شهید و امور ایثارگران  یرمد

شهرسازی،  و راه یرکلمداستان، 

اجتماعی،  رفاه و کار تعاون، یرکلمد

 سازمان رییس دانشگاه تبریز، رئیس

رییس سازمان  تجارت، و معدن صنعت،

نظام پزشکی استان، رییس سازمان 

 ی استان، رییس شورایمهندسنظام

 علوم دانشگاه یسرئ اسالمی استان،

یردولتی غی هاتشکلپزشکی، نماینده 

یردولتی غی هاتشکلمعلولین، رییس 

ایثارگران، مشاور استاندار و مسئول 

 هماهنگی امور ایثارگران استانداری
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 ی خصوصی و دولتیهابخشهماهنگی بین  -

 یزی برای اسکان مسافرین در روزهای پیک سفرربرنامه -

 مواقع بحرانآمادگی برای  -

 میراث فرهنگی، یرکلاستاندار، مد

و گردشگری، روسای  دستییعصنا

بهداشت،  یهاواحدهای وزارتخانه

درمان و آموزش پزشکی، 

وپرورش، دادگستری، راه و آموزش

شهرسازی و سازمان تعزیرات 

حکومتی هر استان، فرمانده نیروی 

 یمایصداوس یرکلانتظامی استان، مد

راهنمائی و  استان، رئیس پلیس

رانندگی استان، شهردار مرکز استان 

سازمان امداد و نجات  یرعاملو مد

 ناحمر استاجمعیت هالل
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ـ اعالم عدم صالحیت هیئت  ثبت شکایت پس از ارائه آن، دریافت شکایت -

کارشناسی ـ ارجاع شکایت به کارشناس یا هیئت  برای رسیدگی به شکایت

ی و تکمیل اسناد و مستندات برای آورجمعـ  برای بررسی اولیه شکایت

ـ دعوت از اعضای هیئت و تشکیل جلسات آن در زمان و  ارائه به هیئت

ـ مستندسازی شکایات و آراء صادره  ی هیئترأـ اعالم و ابالغ  مکان مقرر

دریافت و ارائه ای ـ یرخانهدبتوسط هیئت ـ انجام مکاتبات ضروری و امور 

 انصراف شکایت شاکی به هیئت

 ربطاستاندار یا یکی از معاونان ذی

 مناقصه گزاررئیس دستگاه 

ی و دارایی اقتصادرئیس سازمان امور 

 استان

رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه 

 به نوع مناقصه

یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه 

 قضائیه
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تصویب ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان، در هر استان با  -

ی مختلف ساختمان هارشتهتوجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صالحیت در 

 درصد افزایش یا کاهش 20حداکثر تا 

تصویب ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای  -

 نباشند وقتتمامنامه شاغل یوهشین مجموعه ساختمانی مربوط به ا

درصد ظرفیت و تعداد کارهای ناظرانی که تمایل به انجام کار  50افزایش تا  -

 نظارت در نقاط محروم و نقاطی که فاقد ناظر به تعداد کافی باشند

درصد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی  20افزایش یا کاهش حداکثر تا  -

ر هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال ساختمان، د

 ی استانمهندسنظاممدیره سازمان  هیأتبه پیشنهاد 

درصد ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی  20افزایش یا کاهش حداکثر تا  -

ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صالحیت 

ی مهندسنظاممدیره سازمان  هیأتی مختلف ساختمان به پیشنهاد اهرشتهدر 

 استان

درصد ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی که خارج از کارهای  50افزایش حداکثر تا  -

نباشند به پیشنهاد  وقتتمامنامه شاغل یوهشساختمانی مربوط به این مجموعه 

 ی استانمهندسنظاممدیره سازمان  هیأت

یی که طراحان، ناظران و سازندگان حقیقی یا حقوقی هامحلگیری در یمتصم -

دارای پروانه اشتغال، به تعداد کافی نباشد یا در مناطق روستایی به پیشنهاد بنیاد 

 مسکن انقالب اسالمی استان

ها، نامهیوهشسهولت در اجرای مجموعه  منظوربهی و تایید مواردی که بررس -

نامه و یینآبه اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، شود مشروط یمواصل 

 نامه نباشدیوهشاصول مندرج در 

استانی حداکثر پانزده روز پس از تصویب به حوزه معاونت  هیأتارسال مصوبات  -

امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع )در صورتی که بعد از سی روز کاری از تاریخ 

شده یبتصوی اعالم نگردد، پیشنهادات مربوط راظهارنظوصول در حوزه مذکور، 

 گردد(.یمتلقی 

درصد ظرفیت و تعداد کار سازندگان حقیقی و  30کاهش یا افزایش حداکثر تا  -

ی مهندسنظاممدیره سازمان  هیأتحقوقی بنا به مقتضیات استان و به پیشنهاد 

 استان

 4حی و نظارت ی طراهابخشخدمات مهندسی در  الزحمهحق تعدیل و اعمال -

و  عرضه بایسات مکانیکی متناسب تأسیسات برقی و تأسرشته معماری، عمران، 

ی تابعه و لحاظ شرایط اقتصادی هاشهرستانتقاضای خدمات مهندسی در استان و 

 1396نسبت به تعرفه سال  %25تا سقف  محلی

 معاون امور عمرانی استانداری

 شهردار تبریز

 نمدیرکل راه و شهرسازی استا

ی مهندس نظامرئیس سازمان 

 ساختمان استان
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 )شرح وظایف( شهری ریزیبرنامهمعاون شهرسازی، معماری و -1-1-4

ظارت بر هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و ن 25هادی شهرهای زیر  یهاطرحتهیه و پیگیری تصویب  -1

 اجرای آنها.

 نفر جمعیت. هزار 25هادی شهرهای زیر  یهاطرح یهارتیمغاانجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی  -2

 .توسعه شهری یهاطرحجامع و تفصیلی و  یهاطرحتهیه  منظوربهریزی برنامه -3

 .5عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده  -4

قانون برگزاری مناقصات موضوع ترك تشریفات  28ماده « ه»و « ب»انجام امور محوله در اجرای بندهای  -5

 .باشدیمرایی که دارای اعتبارات استانی اج یهادستگاهمناقصات 

 هیات رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان. یارخانهیدبانجام امور  -6

اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات  یهادستگاهایجاد هماهنگی و همکاری بین  -7

 عمرانی و بررسی اختالفات میان آنها.

 محدوده و حریم شهرها و روستاها.بررسی و تعیین  -8

شهرسازی،  یهاپروژههای استان در اجرای ها و دهیاریهای الزم به شهرداریراهنمایی ارائهنظارت و  -9

 مصوب شهری و روستایی. یهاطرحعمرانی و تفکیک اراضی در چارچوب ضوابط و 

گیرد از قبیل تهیه ی انجام میهایی که رأساً توسط دفتر فننظارت بر انجام کلیه امور مربوط به طرح -10

 ها، برآوردها و نظارت بر اجرای آن و غیره.طرح

 .هایشهردارقانون  101های مربوط به واگذاری امالك و اراضی شهری و اعمال ماده نامهبررسی و کنترل موافقت -11

 و استفاده از مصالح استاندارد. نیتأم ءنهیدرزماجرایی  یهادستگاهپیگیری امور مربوط به استفاده از  -12

اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب،  یهادستگاههماهنگی بین  -13

 برق، فاضالب، گاز و مخابرات در صورت نیاز.

و تسهیل  یسازناسبـماد ـتـری سـیـگـیـگی و پـنـاهـمـه هـوط بـربـور مـام امـجـر انـارت بـظـن -14

 حرکتی. –تردد معلولین جسمی

 چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله. یهاتهیکمریاست  -15

گیری مستمر از ( و گزارشیبرداربهرهعمرانی )احداث، مرمت، نگهداری و  یهابرنامهنظارت بر اجرای  -16

 منظوربهاجرایی  یهادستگاهعمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی  یهابرنامهپیشرفت 

 رفع موانع اجرایی.

قانون  33اجرایی ماده  نامهنییآنفره استان موضوع  4انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیات  -17

 و کنترل ساختمان. یمهندسنظام

و کنترل  یمهندسنظامساختمان استان در اجرای قانون سازمان  یمهندسنظامتعامل با سازمان  -18

 منبعث از آن. یهادستورالعملمقررات ملی ساختمان و ضوابط و  ساختمان،

امور زیربنایی و شهرسازی  ربطذیشرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی  -19

 .آن باکارشناسی مرتبط  یهاتهیکمریزی و توسعه استان و استان ذیل شورای برنامه
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از طریق کارگروه کاهش آلودگی  شهرهاکالن یطیمحستیزارتقا کیفیت  منظوربه یهماهنگهمکاری و  -20

 استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی. وخاكآبهوا، 

ز اراضی، احداث بنا و استفاده ا نامهنییآآنها بر اساس  وسازساختنظارت بر نحوه واگذاری اراضی و  -21

 .91تاها مصوب سال در خارج از حریم شهرها و محدوده روس ساتیتأس

 هایردارشهقانون  99موضوع کمیسیون ماده  جازـرمـیـغ یاـازهـسو  تـاخـرسـبارت ـظـرل و نـنتـک -22

 مربوط. یارخانهیدبو انجام امور 

حیاتی حسب  یهاانیشرو  هاساختمان یسازمقاوم یهاطرحنظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای  -23

 .وسازهاساختمورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام 

عمومی و عمرانی  یهاطرحبررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک امالك و اراضی واقع در  -24

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك برای اجرای  9از طریق اعمال ماده  هایشهرداردولت و 

 شورای انقالب. 17/11/58ومی، عمرانی و نظامی، دولت مصوب عم یهابرنامه

ناکارآمد  یهابافتو  ینینشهیحاشدر امور مرتبط با  ربطذیاجرایی  یهادستگاههماهنگی و همکاری با  -25

 مربوطه به مقامات مافوق. یهاگزارش ارائهشهری و 

 یطیمحستیز یهایآلودگجلوگیری و کاهش  منظوربهشرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله  -26

ها، پایدار از تاالب یبرداربهره، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و گردوغبار ،وخاكآبآلودگی ناشی از منابع  ازجمله

 اجرایی استان در این خصوص. یهادستگاهو  هاسازمانو ... تعامل با  طبیعیمنابع

 آب شرب از فضای سبز. یجداساز یهاطرحتهیه و تصویب و اجرای  منظوربههماهنگی و همکاری  -27

مصوبه سال  6 بندموضوعآب  عالیشورایهمکاری و هماهنگی با شورای حفاظت منابع آب استان و  -28

 هیات وزیران. 1387

و ترافیک  ونقلحملامور مربوط به  ءنهیدرزمهادی  یهاطرحعضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات  -29

 .استان و شهرستان

در مورد برندگان  اظهارنظرهای مناقصه و در صورت لزوم بررسی تصمیمات متخذه در کمیسیون -30

 رد یا قبول آنها. ءنهیدرزممناقصه 

و راهنمائی الزم در اتخاذ روش صحیح و رعایت  هایشهردارکنترل و بررسی اعتبارات عمرانی در  -31

 ی عمرانی.هادر تنظیم برنامه هاتیاولو

 ارائه مشاوره به مدیرکل -32

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان -33

 الزم در موارد ضروری یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  -34

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس -35

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. -36
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 )شرح وظایف( و ترافیک ونقلحملمعاون -2-1-4

 و مدیریت افراد تحت سرپرستی. کنترل و نظارت، رکلیمدمشاوره به  ارائهـ 1

 یواحدهاو اختیارات  هاتیمسئول حدود ووظائف  نییتع و کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمانـ 2

 ری.الزم در موارد ضرو یهاییراهنما ارائهتحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و 

ستان و مرکز او ترافیک  نقل و حملامور مربوط به  نهیزم درانجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی ـ 3

 استان.

از طریق کارگروه کاهش  شهرهاکالن یطیمحستیزریزی و همکاری در راستای ارتقاء کیفیت برنامهـ 4

 ت هماهنگی امور عمرانی.استان با مسئولیت معاون وخاكآبآلودگی هوا، 

ها، و عملکرد شرکت هاتیفعالمشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و  ارائهایجاد هماهنگی و ـ 5

 .یشهردرونخدمات در امر جابجایی جمعی مسافران  دهندهارائهو واحدهای  هاسازمان

 .یشهربرونو  یشهردرونو ترافیک  ونقلحملالزم بین امور  یهایهماهنگانجام ـ 6

 استان. ازیموردنبررسی و مطالعه برای تعیین تعداد وسایل همگانی ـ 7

 .خودروهاو ارتقاء کیفیت سوخت  CNGسوخت  یهاگاهیجاتوسعه  نهیزم درهماهنگی الزم ـ 8

و ترافیک  نقل و حملپژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با  مؤسساتو  هادانشگاهبرقراری ارتباط با ـ 9

 ، استانداردها.هاینوآوربرای دستیابی به آخرین اطالعات، 

آموزشی با  یهابرنامهو  هادورهافزایش توان تخصصی از طریق تهیه و اجرای  منظوربهریزی برنامهـ 10

 .ربطذیاجرایی و مراجع  یهادستگاههماهنگی و همکاری واحدهای استانی 

هماهنگی ترافیک  عالیشورایاجرای مصوبات ابالغی دبیرخانه  منظوربههای الزم انجام هماهنگیـ 11

هیات  2/7/74مصوب  عالیشورای ساتیتأسنامه اجرایی قانون آیین 2شهرهای کشور )موضوع ماده 

 وزیران(.

هیات  93مشمول موضوع مصوبه سال  یشهرهانظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در ـ 12

 وزیران.

 انجام وظایف مربوط به دبیری شورای هماهنگی ترافیک استان.ـ 13

ریاست جلسات کمیته فنی شورای فنی ترافیک و کمیته فنی کارگروه معاینه فنی استان و شرکت ـ 14

 مرتبط و پیگیری مصوبات مربوطه. یهاونیسیکمدر جلسات کارگروه، کمیته و 

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانالزم،  یهاشگزار، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین ـ 15

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقسـ 16

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. ـ 17
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 )شرح وظایف( امور شهرسازی، معماری و امور عمرانیرئیس گروه -3-1-4

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. -1

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارش ارائه، مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  -2

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

مشاورین توسط دفتر فنی  یریکارگبهجامع، هادی و تفصیلی و  یهاطرحنظارت و پیگیری در تهیه  -3

 راه و شهرسازی. کلادارهیا 

نظارت و پیگیری در تهیه طرح جامع حریم شهرها و بررسی پیشنهادات رسیده در خصوص نوع  -4

 واقع در حریم شهر. یهایکاربر

 .هایشهردارقانون  101در مورد واگذاری توافقات پیرامون امالك و اراضی شهری و اعمال ماده  اظهارنظر -5

اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل  یهادستگاههماهنگی بین  -6

 آب، برق، گاز، فاضالب و مخابرات در صورت نیاز.

عمرانی  یهاپروژهنظارت بر تطبیق موازین در اجرای همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و  -7

 در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.

عمومی و عمرانی  یهاطرحبررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک امالك و اراضی واقع در  -8

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك برای  9از طریق اعمال ماده  هایشهرداردولت و 

 شورای انقالب. 17/11/58عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  یهابرنامهی اجرا

و انجام  هایشهردارقانون  99موضوع کمیسیون ماده  رمجازیغ یوسازهاساختبررسی و نظارت بر  -9

 مربوط. یارخانهیدبامور 

در خصوص امور مرتبط با  ربطذیاجرایی  یهادستگاهبندی اطالعات و هماهنگی با جمع -10

 مربوطه به مقامات مافوق. یهاگزارش ارائهشهری و  ناکارآمد یهابافتو  ینینشهیحاش

 شورای مسکن استان. یگذاراستیسپیگیری امور مربوط به مشکالت مسکن در راستای  همکاری در -11

 یهادستورالعملو ضوابط و ابالغ  هانامهنییآو اقدامات الزم در خصوص رعایت  اعمال نظارت -12

 شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری.

 حرکتی -و تسهیل تردد معلولین جسمی یسازمناسبهماهنگی و پیگیری ستاد  -13

تفکیکی و پیگیری در جهت بهسازی محیط شهری  یهانقشهو  یسازآماده یهاطرحنظارت بر تهیه  -14

 برای استفاده مطلوب معلولین.

 عابر اصلی شهرها.های زیباسازی میگیری الزم جهت تهیه طرحپ -15

گزارش  ارائهو بررسی و  هاطرحشهری و سایر  یهاطرحبازرسی، کنترل، هدایت و نظارت بر اجرای  -16

 شهری و طرح آنها در کمیته فنی. یهاطرحدر اجرای  هایشهرداراز طرف  شدهاعالم یهارتیمغااز 

بعدی آنها و نظارت بر هزار جمعیت و تغییرات  25های هادی شهرهای زیر پیگیری تصویب طرح -17

 اجرای آنها.

مرمت و حفاظت از آثار ملی، مذهبی و  یهاطرحگزارش از وضعیت  ارائهبندی اطالعات و جمع -18

 .کشوروزارتاعتبار الزم از  نیتأم منظوربه هاطرح گونهنیا ازیموردنفرهنگی و برآورد اعتبار 

 ی و همکاری در اجرای آنها.های جامع گردشگررفع مشکالت طرح منظوربهپیگیری الزم  -19
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شبکه معابر، میادین و  یهاطرحنظارت بر تهیه و ابالغ استانداردها و معیارها و ضوابط فنی اجرای  -20

 و مبلمان شهری و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها در سطح استان. هاپارك

ها، از قبیل تهیه طرح ردیگیموسط دفتر فنی انجام هایی که رأساً تپیگیری مراحل اجرایی کلیه طرح -21

 ریزی و توسعه استان.گزارش الزم به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامه ارائهبرآوردها و 

 جام سایر امور محوله وفق مقررات.ان -22

 

 )شرح وظایف( و توسعه پایدار ستیزطیمحرئیس گروه پایش -4-1-4

 ازجمله یطیمحستیز یهایآلودگجلوگیری و کاهش  منظوربهشرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله  -1

، هاتاالبپایدار از  یبرداربهره، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و گردوغبار، وخاكآبآلودگی ناشی از منابع 

 .اجرایی استان در این خصوص یهادستگاهو  هاسازمانو تعامل با  طبیعیمنابع

های مناسب در خصوص حد مطلوب فضای سبز در تحلیل ارائهبندی گزارشات کارشناسی و جمع -2

 مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

و  هایشهردارقانونی و فنی مربوط به فضای سبز از طریق  یهادستورالعملپیگیری مراحل اجرایی  -3

 .هایاریده

 جداسازی آب شرب از فضای سبز. یهاطرحبررسی و پیگیری مراحل اجرای  -4

مصوبه  6 بندموضوعآب  عالیشورایشورای حفاظت منابع آب استان و  انجام کلیه امور محوله از طریق -5

 هیات وزیران. 1387سال 

های واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع توسعه فضای سبز و جنگل یهاطرحپیگیری تحقق  -6

 .هایشهردارو بین وزارت جهاد کشاورزی  نامهتفاهم

، اماکن هاکشتارگاهمربوطه )دفن زباله،  یهاطرحاستان و  یطیمحستیزوضعیت  و رصد بررسی -7

 .بهداشت محیط و غیره( ،عمومی، سیستم آب شرب

دفن بهداشتی زباله و  یهاطرحدر مورد تهیه و اجرای  هایاریدهو  هایشهردارارشاد و راهنمائی  -8

 .تفکیک از مبدأ زباله، بازیافت و غیره

و  هایشهردارارسال به  توسعه پایدار و و ستیزطیمحهای مختلف ه نیزم درتهیه بروشورهای الزم  -9

 .هایاریدهو  هایشهردارآموزش پرسنل  منظوربههای الزم انجام هماهنگی و هایاریده

پیشبرد  منظوربهآموزشی و تخصصی جهت استفاده از نتایج کار آنها  مؤسساتارتباط با مراکز علمی و  -10

 توسعه پایدار. و ستیزطیمحمسائل مربوط به 

در سطح استان توسعه پایدار  و ستیزطیمحمرتبط با مسائل  یهاسازمانعملکرد سایر  گزارش از ارائه -11

 .مقام مافوق درخواست حسب

 نظارت بر حسن اجرا. تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و -12

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  -13

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. -14
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 و ترافیک )شرح وظایف( قلن وحملرئیس گروه -5-1-4

ی مشمول موضوع هااستانراکز معاینه فنی در م بندی اطالعات مربوط به عملکرد ستادها وجمع -1

 گزارش به مافوق. ارائههیات وزیران و  1393مصوبه سال 

از طریق  شهرهاکالنی طیمحستیزپیشنهادات کارشناسی در خصوص ارتقاء کیفیت  ارائهبررسی و   -2

 ی.استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمران وخاكآبکارگروه کاهش آلودگی هوا، 

، هاشرکتو عملکرد  هاتیفعالمشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و  ارائهایجاد هماهنگی و  -3

 ی.شهردرونخدمات در امر جابجایی جمعی مسافران  دهندهارائهو واحدهای  هاسازمان

همگانی شهری  ونقلحملی هاسازمانو  هاشرکتدر مورد پیشنهادهای واصله از  اظهارنظربررسی و  -4

 .ربطذیبه مراجع  ارائهگذاری، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت سرمایه نظورمبه

 و ترافیک استان. ونقلحملو شوراهای مربوط به  هاتهیکم، هاونیسیکمشرکت در جلسات و  -5

 استان. ازیموردنبرآورد تعداد وسایل همگانی  منظوربهبررسی و مطالعه  -6

و ترافیک  ونقلحملپژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با  مؤسساتو  هادانشگاهبرقراری ارتباط با  -7

 ، استانداردها.هاینوآوربرای دستیابی به آخرین اطالعات، 

ی آموزشی با هماهنگی و هابرنامهو  هادورهاهتمام برای افزایش توان تخصصی از طریق تهیه و اجرای  -8

 .ربطذیی اجرایی و مراجع هادستگاههمکاری واحدهای استانی 

هماهنگی ترافیک شهرهای  عالیشورایاجرای مصوبات ابالغی دبیرخانه  منظوربهسازی الزم زمینه -9

 هیات وزیران( 2/7/74مصوب  عالیشورای ساتیتأساجرایی قانون  نامهنییآ 2کشور )موضوع ماده 

 و ترافیک استان. نقلوحملبه  مربوطامور  ءنهیدرزم کشوروزارتانجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی  -10

 های الزم به مافوق.گزارش ارائهبندی نقطه نظرات کارشناسی و ی جامع ترافیکی و جمعهاطرحبررسی  -11

 و ترافیک شهرها. ونقلحملی ساماندهی هاطرح دیتائبررسی و  -12

 ی مربوط به مطالعات ترافیکی در سطح استان.هاتیوضعصورت دیتائ -13

 شورای ترافیک.پیگیری مراحل اجرایی مصوبات  -14

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. -15

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  -16

 ی آموزشی مرتبط.هادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. -17

 

 )شرح وظایف( مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها -2-4

وضعیت شهرهای استان از حیث امکانات، تأسیسات و تسهیالت رفاهی  یادورهو بررسی  ریزیبرنامه -1

اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و  یهاینارسائنیازها و  شناخت و تعیین کمبودها، منظوربه

 رفاهی و... .

تهیه و تنظیم معیارها و  منظوربهو ترافیک استانداری  ونقلحملهمکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و  -2

 عمرانی در شهرها. یهاطرح یهاتیاولوضوابط الزم برای تعیین 
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پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی  هایشهردارعمرانی  یهاطرحنظارت بر امور مربوط به بررسی  -3

که از محل  ییهاطرحو همچنین  کشوروزارتاستفاده از اعتبارات  منظوربهو ترافیک،  ونقلحملو 

 .ردیگیماعتبارات عمرانی کشور انجام 

مناسب در جهت ارتقاء سطح  یهاوشرها با رویکرد اتخاذ و هدایت منابع درآمد شهرداری یدهسازمان -4

 آنها. ییخودکفاها و درآمد شهرداری

وابسته به آنها و تهیه  یهاسازمانها در سطح شهرها و کنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری -5

 .ربطذیجهت ارائه به مراجع  یادوره یهاگزارش

 بررسی موردی مصوبات شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست استان. -6

مبارزه با خطرات  ازنظرمدیریت بحران استان در تعیین اولویت شهرها  کلادارهو همکاری با  ریزیبرنامه -7

قوانین و مقررات و مصوبات  اساس برو بالیای طبیعی برای تخصیص اعتبارات الزم  ناشی از سیل

 و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط. ریزیبرنامهشورای 

فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسالمی شهرها و فرادست آنها و ایجاد زمینه همکاری  -8

در  ربطذیاجرایی  یهادستگاهو سایر  هایشهردارو هماهنگی الزم بین شوراهای اسالمی شهرها و 

 چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

و  هایشهردار ءنهیدرزم ازیموردنر و اطالعات آما یبروزرسان، تهیه و یآورجمعبرای  ریزیبرنامه -9

شوراهای اسالمی شهر و شوراهای اسالمی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و 

 در این زمینه. هایفرماندارارسالی از  یهاگزارش

توسعه  یهاطرحایجاد هماهنگی در تهیه  منظوربهها الزم به شهرداری یهادستورالعملصدور و ابالغ  -10

 شهری اعم از مالی و اعتباری، خدمات و عمرانی.

 وابسته. یهاسازمانو  هایشهرداردر  اطالعاتفناورینظارت بر روند توسعه  -11

 انتخاب و انتصاب شهرداران. ندیفرا برنظارت  -12

 .هایشهردارنظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور عمومی توسط  -13

 مشکالت و اختالفات میان اعضای شوراهای اسالمی شهرها. وفصلحلبرای  الزم یهایمشخطارائه  -14

 .هایشهردارنظارت بر فرایند انتخاب و انتصاب شهرداران و همچنین نحوه اجرای امور استخدامی  -15

اجرای آنها برای  یریگیپو  ریزیبرنامهآموزشی و  یهادوره یازسنجینهماهنگی و همکاری برای  -16

و اعضای شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست در  هایشهردار کارکنان شهرداران،

 قالب برنامه آموزشی مصوب.

استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای  یهاشیهماو پیگیری در جهت برپایی  ریزیبرنامه -17

عمومی دولت  یهایمشخطو  هااستیستبیین  منظوربهاسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست 

 در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.

، شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای هایشهردارواصله از  یهاتیشکانظارت بر امور مربوط به بررسی  -18

 صالح.اسالمی فرادست و رسیدگی الزم بر اساس قوانین و مقررات و از طریق مراجع ذی
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 .هایشهردارپژوهشی  یهابرنامهالزم جهت راهبری، هدایت و نظارت بر  یهایشمخطارائه  -19

 نها.و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آ هایشهرداربررسی نیازها و اقدامات مالی  -20

ها و شورای پژوهشی امور شهری استان برای تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداری ریزیبرنامه -21

 ت و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها.و ابالغ مصوبا

 رخانهیدبله به از طریق اجرای وظایف محو هایشهردارکنترل و نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام  -22

 استان. یهایشهردارشورای اداری و استخدامی 

و شوراهای اسالمی  هایشهردارخدمات و سایر درآمدهای  بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض، بهاء -23

 .ربطذیشهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی آن و ارائه پیشنهادهای الزم به مراجع 

و شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای  هایشهردارمرتبط با  یهاونیسیکمو  هاکارگروهشرکت در  -24

قانون شهرداری  77و  100، تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد 5اسالمی فرادست )کمیسیون ماده 

 و...(.

 .هایشهردارو تأسیس  یبنددرجه منظوربهاتخاذ تدابیر الزم  -25

وابسته به  یهاسازمانو اساسنامه و تشکیالت اداری  هایشهرداربررسی تشکیالت اداری پیشنهادی  -26

 و تصویب. کشور برای اصالح یهایاریدهو  هایشهردارجهت ارسال به سازمان  هایشهردار

ها هماهنگی در اجرای دستورالعمل منظوربههای کشور ها و دهیاریارتباط مستمر با سازمان شهرداری -27

 های استان.های کالن دولت در شهرداریو سیاست

، کشوروزارتاز طریق  هایشهرداراعتبارات مربوط به  عیتوز وهدایت و پیگیری تخصیص و جذب  -28

 استان. وبودجهبرنامهو سازمان کشور  یهایاریدهو  هایشهردارسازمان 

پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب، مناسب جهت جانشین یبسترساز -29

آموزشی، مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار و سازوکارهای مناسب  یهادورهبرگزاری 

 مدیریتی.

یابی عملکرد دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارز هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخطارائه  ـ 30

 کارکنان تحت سرپرستی.
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 دفتر امور شهری و شوراها ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 23جدول )
 مستند قانونی شورا/ کارگروه / کمیته ردیف

 ستاییو رو ریشه مدیریت پژوهشی رایشو 1
 و شهری مدیریت پژوهشی و دستورالعمل شورای نامهوهیش

 روستایی

 ی کشورهایشهرداراستخدامی  نامهنیآئ 8ماده  هایشهردارشورای اداری و استخدامی  2

 بالصاحبی هاسگکارگروه ساماندهی  3
 ی ولگردهاسگدستورالعمل کنترل جمعیت 

 87/11/20 مورخ 58910/1/01  شماره  ابالغیه

 کارگروه مدیریت پسماند استان 4
ه مورخ 30872ت28566  شماره اجرائی دستور العمل

10/5/1384 

 ی استانهایشهرداری مشاغل کارگری بندطبقهکمیته  5
وزارت کار و امور  13/5/69- 58369بخشنامه شماره 

 اجتماعی

 هایشهردارمالی  نامهنیآئ 44تبصره ماده  هایشهردارکمیته حسابرسی  6

 یتوانمندسازکمیته اجرائی آموزش و  7
 و آموزش اجرائی و دستورالعمل کمیته نامهوهیش

 یتوانمندساز

 86/7/7 مورخ  32701/1/01  تفاهم نامه شماره هاکشتارگاهکمیته استانی هماهنگی امور  8

9 
حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای  هیأت

 اسالمی استان

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  89ماده 

 اسالمی کشور
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 دفتر امور شهری و شوراها ها و کمیته هایشوراها، کارگروه شرح( 24جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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 ساالنه صورتبه استان ییروستا و شهری پژوهشی یهااستیس ـ تعیین

 روستایی و شهری مدیریت پژوهشی یمحورها یبندتیاولو و ـ تشخیص

 استان

 استان یهایاریده و هایشهردار پژوهشی یهاطرح پروپوزال ـ تصویب

 استان سطح در پژوهشی یهاجشنواره و همایش برگزاری یزیربرنامهـ 

 و هایشهردار یافته اتمام یهاپروژه نتایج کاربست برای یزیربرنامهـ 

 شوراها و هایاریده

 نتایج از تخصصی یهانشست و آموزشی یهادوره برگزاری ـ پیشنهاد

 استان آموزش اجرایی به کمیته مطالعاتی یهاپروژه

 نامهوهیش و بودجه بخشنامه اساس بر پژوهشی اعتبارات کرد هزینه ـ کنترل

 :مرکز ابالغی

 یهاکارگروه در بررسی از پس شهرهاکالن پژوهشی یهاطرح :1 تبصره

 شورای به شهرداری پژوهشی شورای و تصویب شهرکالنتخصصی 

 .گرددیم ارسال استانداری پژوهشی

 تخصصی یهاکارگروه در استانداری پژوهش شورای : نماینده2 تبصره

 .دینمایم شرکت شهرداری

-)رئیس(  استانداری عمرانی امور معاون

-شوراها )دبیر(  و شهری امور دفتر مدیرکل

 )دبیر شوراها و ییروستا امور دفتر مدیرکل

 رکلیمد-روستایی(  حوزه پژوهش شورای

 و آموزش معاون -استانداری  فنی دفتر

 به شهرداران از یکی-  استانداری پژوهش

 شوراها و شهری امور دفتر رکلیمد انتخاب

 استان مرکز شهردار-شورا  رئیس حکم با

 به دهیاران از یکی-  معاونین از یکی یا

 نفر یک-  ییروستا دفتر مدیرکل انتخاب

 عنوانبه استان اسالمی شورای اعضای از

 استان اسالمیشورای صیتشخ به نماینده

 سوابق و دارای تحصیالت ترجیحاً که

 افراد از نفر دو-باشد  مرتبط پژوهشی

 مسائل در نظرصاحب و باتجربه متخصص،

رئیس  انتخاب به استان ییروستا و شهری

         دانشگاه یعلمئتیه عضو که شورا

 مربوطه تخصصی کارگروه رئیس-باشند 

 · استانداری پژوهشی رابط-
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 یهاسازمان و هایشهردار مشاغل یبندطبقه طرح اجرای بر ـ نظارت

 وابسته

 اجرای خصوص در واصله پیشنهادات کلیه مورد در تصمیم اتخاذ و ـ بررسی

 عمل مالك مصوبات اساس بر ی مشاغلبندطبقهـ  طرح

 و هایشهردار استخدامی و اداری نامهنییآ اجرای چگونگی بر ـ نظارت

 وابسته یهاسازمان

 و هایشهردار سازمان سوی از ابالغی تشکیالت اجرای بر ـ نظارت

 کشور یهایاریده

 انسانی نیروی وضعیت تبدیل و بکارگیری و جذب فرایند بر ـ نظارت

 کشور یهایاریده و هایشهردار سازمان سوی از ی صادرهمجوزها  براساس

 هایشهردار کارکنان انتقال و تیمأمور خصوص در تصمیم اتخاذ و ـ بررسی

 ی وابستههاسازمان و

 ارتقاء مسیر طرح در ارشد رتبه احراز متقاضی کارکنان یهاپرونده ـ بررسی

 اعطاء آن و شغلی

 طرح در عالی و خبره رتبه احراز متقاضی کارکنان یهاپرونده ـ بررسی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای به آن و ارائه شغلی ارتقاء مسیر

 تصمیم کشور برای اتخاذ یهایاریده و هایشهردار

 سوی از صادره یهادستورالعمل و هانامهنیآئ صحیح اجرای بر ـ نظارت

 ربطذی مراجع

 و هایشهردار پیشنهادی تشکیالتی ساختار درباره اظهارنظر و ـ بررسی

 و هایشهردار سازمان ابالغی اساس ضوابط وابسته بر یهاسازمان

 کشور یهایاریده

 (معاون امور عمرانی استانداری)رئیس

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 

 استانداری )دبیر شورا(

یک نفر از شهرداران شهرهای استان 

 200از میان شهرهای با جمعیت  حاًیترج

نفر به انتخاب رئیس  ونیلیمکهزار نفر تا ی

 شورا

در حوزه اداری و  نظرصاحبیک نفر 

استخدامی با رتبه خبره یا عالی به پیشنهاد 

و  هایشهرداررئیس شورا و تائید سازمان 

 ی کشورهایاریده

ی هایاریدهو  هایشهردارنماینده سازمان 

 کشور.
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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 مرکزی ستاد مصوبات ـ اجرای

 استان سطح در هاطرح اجرای از ـ پشتیبانی

 شهرستانی یهاکارگروه فعالیت از ـ حمایت

 آموزشی یهادوره برگزاری برای یزیربرنامه و آنها فعالیت بر ـ نظارت

 صاحب بال یهاسگ جمعیت کنترل مراکز ایجاد جهت استان بندیـ منطقه

 مرکزی کارگروه به ارسال و هاشهرستان کارگروه نظرات ـ اخذ

 حیوانات نگهداری مراکز احداث محل تعیین خصوص در تصمیم ـ اتخاذ

 مزاحم

- (معاون امور عمرانی استانداری )رئیس-

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری )دبیر( 

-معاون سیاسی و امنیتی استانداری  -

-مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری 

معاون -نماینده شورای اسالمی استان 

  -خدمات شهری شهرداری مرکز استان 

مدیرکل حفاظت -نماینده شهرداران استان 

معاون بهداشتی -استان  ستیزطیمح

نماینده نیروی -پزشکی ی علومهادانشگاه

-نماینده دادستانی استان  -انتظامی استان 

مدیرکل  -مدیرکل دامپزشکی استان 

رئیس انجمن  -ی مرکز استان مایصداوس

-حمایت از حیوانات نماینده استان، 

-مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 

 نماینده دهیاران استان
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 ... و پزشکی صنعتی، شهری، پسماندهای اجرایی مدیریت بر نظارت ـ

 شهری پسماندهای دفع فرایند خصوص در یریگمیصمـ ت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری -

ی و شوراهای شهر دفترمدیرکل - ()رئیس

یی و روستامدیرکل امور - (استانداری )دبیر

رئیس سازمان -شوراهای استانداری 

معاون  -استان  ستیزطیمححفاظت 

-پزشکی استانبهداشتی دانشگاه علوم

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت 

رئیس سازمان جهادکشاورزی -استان 

ی مرکز مایصداوسرئیس سازمان -استان 

ی زیربرنامهرئیس سازمان مدیریت و -تبریز 

 شهردار تبریز-استان 
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 مشاغل یبندطبقه طرح با شهرداری کارگران شغل تطبیق پرونده ـ بررسی 

 آنها شغلی جابجایی و گروه ارتقاء همچنین و هایشهردار ـ کارگری 

 استانداری نماینده نفر دو

 کارگران نماینده نفر دو

 سرپرستان نماینده نفر یک

* برای کمیته مذکور رئیس و دبیر مشخص 

 نشده
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 حسابرسی مؤسسات یبندرتبه و ـ بررسی

 حسابرسی مؤسسات به شوراها و هایشهردار حسابرسی ـ واگذاری

 حسابرسی گزارشات بررسی و حسابرسی کمیته جلسات ـ تشکیل

 حسابرسی کمیته جلسات نتایج ـ پیگیری

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

شهری و شوراهای مدیرکل امور  -)رئیس( 

معاون مدیرکل دفتر  -استانداری )دبیر( 

حسابرس دفتر امور -امور شهری و شوراها 

 اسالمینماینده شورای-شهری و شوراها

 نماینده شهرداری تبریز -استان
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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 وابسته یهاسازمان و هایشهردار ساالنه آموزشی نیازهای و تائید ـ بررسی

 استان در

 وابسته هایسازمان و هایشهردار کارکنان آموزشی اعتبارات ینیبشیپـ 

 مصوب آموزش سرانه بر اساس در استان،

 ،هااستیس مبنای بر آموزشی یهادوره اجرای برای یزیربرنامهـ 

 راهبری کمیته سوی از شدهاعالم یهابرنامه و هایمشخط

 طراحی، نیازسنجی، حوزه در مشاور و مجری مؤسسات انتخاب و ـ بررسی

 رسیده تائید به آنها فنی و تخصصی صالحیت که ارزشیابی آموزش و اجرا

 .است

 استان در آموزش حوزه در راهبری کمیته تصمیمات ـ اجرای

 از هاگزارش ارائه و استان در آموزش هایفعالیت و عملکرد بر ـ نظارت

 راهبری کمیته به استان در وابسته یهاسازمان و هایشهردار عملکرد

 .آموزش

 و هایشهردار کارکنان آموزشی یهاپرونده اولیه تائید و ـ بررسی

 کمیته به اعالم و دوم نوع گواهینامه اخذ برای در استان وابسته یهاسازمان

 .یتوانمندساز و آموزش راهبری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 

 رئیس()

 دبیر() یاستاندارمدیرکل دفتر امور شهری 

 مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری

یک نفر از دیگر شهرداران استان به انتخاب 

 رئیس کمیته

 شهردار شهرداری مرکز استان

کارشناس آموزش دفتر امور شهری 

 استانداری

روستایی کارشناس آموزش دفتر امور 

 استانداری
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 مورد حسب استانداری در استانی کمیته جلسات ـ تشکیل

 مناسب تصمیمات اتخاذ و نامهتفاهم مفاد اجرای بر نظارت و یزیربرنامهـ 

 استان امکانات و شرایط به توجه با

 یهاکشتارگاه احداث بر مبنی دبیرخانه به وارده پیشنهادات ـ تصویب

 تکمیل بر دیتأک و هاشهرستان یهاکشتارگاه اوضاع بر صنعتی  نظارت

 کشتارگاه از خارج در دام ذبح از هرگونه پیشگیری و هاکشتارگاه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

معاون سیاسی امنیتی استانداری - ()رئیس

امور شهری و شوراهای  رکلیمد -

رئیس سازمان جهاد کشاورزی -استانداری

امور روستایی و شوراهای  رکلیمد-5استان 

-رئیس دانشگاه علوم پزشکی -استانداری 

-8استان  ستیزطیمححفاظت  رکلیمد

-دادستان استان - مایصداوس رکلیمد

- (دامپزشکی استان )دبیر رکلیمد

 شهرداران مربوط
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 روستا و شهر اسالمی شوراهای اعضای تخلفات به ـ رسیدگی

 شهرها اسالمی شوراهای یاصرار مصوبات به ـ رسیدگی

 (رئیس) استاندار آذربایجان شرقی

 رئیس دادگستری استان

 اسالمیاز نمایندگان مجلس شورای نفر دو

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 

 (دبیر)

 یک نفر از اعضای شورای استان

 

 )شرح وظایف( معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها -1-2-4

 منظوربهمطالعه و بررسی وضعیت شهرهای استان از حیث امکانات، تأسیسات و تسهیالت رفاهی ـ 1

ی، بهداشتی، رفاهی ـوزشـی، آمـگـنـرهـاعی، فـمـتـاج یاـهیائـنارسشناخت و تعیین کمبودها، نیازها، 

 مناسب جهت رفع تنگناها و مشکالت موجود. یهاحلراهو غیره و ارائه 

 هاکارگروهشرکت در جلسات شوراهای اسالمی شهرها، شوراهای اسالمی فرادست،  منظوربههماهنگی ـ 2

 ملی، استانی و شهرستانی. یهاشیهماو  هایشهردارمرتبط با  یهاگروهو 
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ارائه پیشنهاد در جهت ارتقاء سطح  منظوربه هایشهردارنابع درآمد ـورد مـی در مـررسـه و بـعـالـمطـ 3

 آنها. ییخودکفاو  هایشهرداردرآمد 

رها و ـهـح شـطـدر س اـهیردارـهـشرد ـلکـمـاز ع یادورهات ـزارشـه گـی و ارائـازرسـام بـجـانـ 4

 وابسته به آنها به مقام مافوق. یهاسازمان

ان ـتـت اسـرادسـالمی فـای اسـوراهـرها و شـهـالمی شـای اسـوراهـات شـوبـصـوردی مـی مـبررسـ 5

 افوق.ـام مـقـه مـزارش بـه گـو ارائ

آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای  یهابرنامهو ارائه پیشنهاد  یزیرطرحـ 6

در جهت اجرای هرچه  ازیموردنقانونی خود و سایر مسایل  یهاتیمسئولاسالمی فرادست با وظایف و 

 وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی آن. ترمطلوب

آشنایی کارکنان استانداری،  منظوربهپیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان  ارائهـ 7

 مربوط به شوراهای اسالمی. یهادستورالعملو  هانامهنییآبا قوانین،  هایبخشدارو  هایفرماندار

ایجاد  منظوربهالزم  یهالدستورالعممقدماتی و هماهنگی برای تهیه و تنظیم  ریزیبرنامهارائه پیشنهاد، ـ 8

 توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدماتی و عمرانی یهاطرحهماهنگی در تهیه 

و شوراهای اسالمی شهر و  هایشهرداربانک اطالعاتی  یوزرسانربهدایت و راهنمایی جهت تشکیل و ـ 9

، عملکرد رسیدگی صادرشدههای ساختمانی شوراهای اسالمی فرادست استان از حیث آمار ماهیانه پروانه

 .هایشهردار ازیموردنو تجهیزات موجود و  آالتنیماشو آمار  هایشهرداربه تخلفات ساختمانی 

شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای استانی و  یهاشیهماهماهنگی و پیگیری در جهت برپایی ـ 10

عمومی  یهایمشخطو  یهااستیسین ـیـبـت ورـظـنـمهـباسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست 

 دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.

 یهادستگاههماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناسان مرتبط ـ 11

 .واحدهای تابعو  هایفرماندار اجرایی،

هرها و شوراهای اسالمی فرادست و شوراهای اسالمی ش هایشهردارواصله از  یهاتیشکابررسی ـ 12

 صالح.ذیاساس قوانین و مقررات و از طریق مراجع بر

مبارزه با خطرات ناشی از سیل و  نظر ازمدیریت بحران در تعیین اولویت شهرها  کلادارههمکاری با ـ 13

و  ریزیبرنامهقوانین و مقررات و مصوبات شورای  براساسبالیای طبیعی برای تخصیص اعتبارات الزم 

 توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط.

ربوط به ـور مـجام امـارت بر انـظـو ن اـهیردارـهـشی ـالـات مـدامـا و اقـازهـیـی نـررسـبـ 14

 ی آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق.ـرسـسابـح

و شورای پژوهشی  هایشهردارهماهنگی و اتخاذ تدابیر الزم جهت تشکیل شورای اداری و استخدامی ـ 15

 امور شهری استان و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آنها.

 منظوربههای استان شورای اداری و استخدامی شهرداری رخانهیدبنظارت بر اجرای وظایف محوله به ـ 16

 .هایشهردارحسن انجام امور پرسنلی و استخدامی 

 .هایشهردارپژوهشی مصوب  یهابرنامهاجرای  منظوربههماهنگی ـ 17
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و اساسنامه و  هایشهرداربررسی و ارائه نظرات کارشناسی در مورد تشکیالت اداری پیشنهادی ـ 18

 یهایاریدهو  هایشهردارجهت ارسال به سازمان  هایشهرداروابسته به  یهاسازمانتشکیالت اداری 

 کشور برای اصالح و تصویب.

 سازمان ،کشوروزارتاز طریق  هایشهردارپیگیری تخصیص و جذب و توزیع اعتبارات مربوط به ـ 19

 استان. وبودجهبرنامهکشور و سازمان  یهایاریدهو  هایشهردار

اسالمی شهرها و شوراهای  یو شوراها هایشهردارمرتبط با  یهاونیسیکمو  هاکارگروهشرکت در ـ 20

قانون شهرداری  77 و 100اراضی و کمیسیون مواد  یکاربر، تغییر 5 اسالمی فرادست )کمیسیون ماده

 و...( حسب دستور مقام مافوق.

 و شرح وظایف دفتر. هاتیمأموردر خصوص انجام تکالیف،  رکلیمدارائه مشاوره به ـ 21

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور ـ 22

برای رفع  مناسب یهاحلراهیافتن  منظوربهشهری و شوراها، بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش 

 تنگناهای توسعه شهری.

و اختیارات و ارزیابی  هاتیمسئولظایف و حدود و تعیین و کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمانـ 23

به کارکنان  الزم یهاییراهنماعملکرد کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 تحت سرپرستی در موارد ضروری.

 آموزشی مرتبط. یهادورهو سمینارها و تنظیم  هاشیهما مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات،ـ 24

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.ـ 25

 

 )شرح وظایف( رئیس گروه امور شهری-2-2-4

و  اـهیردارـهـشرایی ـات اجـدامـارت بر اقـظـی و نـازرسـه بـوط بـربـور مـی امـگـنـاهـمـهـ 1

 ته در امور خدماتی.ـسـواب یاـهانـازمـس

اطالعات و آمارهای مربوط به  یآورجمع منظوربهو تشکیل بانک اطالعات  یزیرطرحتحلیل نتایج ـ 2

و  ریزیبرنامهو استفاده در طراحی و  یریگمیتصمآنها برای  لیوتحلهیتجزمدیریت شهری و  یهاشاخص

 بهبود امور و مسائل شهری.

تاکسی،  ازجملهمومی ـه عـیـلـقـل نـایـرها به وسـهـاز شـیـن هـنـیـزم درر ـظـالم نـی و اعـررسـبـ 3

 و اتوبوس. بوسینیم، یتلفنیتاکس

ایجاد هماهنگی در  منظوربه هایشهردارتهیه و تنظیم دستورالعمل الزم و ارائه خدمات مشورتی به ـ 4

 توسعه خدمات شهری. یهاطرحتهیه 

شهری و  ستیزطیمحو  خدمات و آالتنیماشارائه گزارش تحلیلی از آمار و اطالعات مربوط به ـ 5

 در این زمینه. هایشهردارو تلخیص آمار ارسالی از  لیوتحلهیتجز

و شوراهای اسالمی شهر  هایشهرداربانک اطالعاتی  یبروزرسانهماهنگی و راهنمایی جهت تشکیل و ـ 6

، عملکرد رسیدگی صادرشدهساختمانی  یهاپروانهو شوراهای اسالمی فرادست استان از حیث آمار ماهیانه 

 .هایشهردار ازیموردنو تجهیزات موجود و  آالتنیماشو آمار  هایشهرداربه تخلفات ساختمانی 
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خدمات و  ءنهیدرزم هایشهردارو رسیدگی به شکایات مردم از  لیلـحـوتهـیزـجـتی، ـررسـبـ 7

 ای.گزارشات دوره ارائهشهری و  ستیزطیمح

 وابسته آنها. یهاسازمانو  هایشهردارو تأسیس  یبنددرجههماهنگی و پیگیری امور مرتبط با ـ 8

کسب  و تالش در جهت هایشهردارخدمات و سایر درآمدهای  ـ بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض، بهاء9

 رشناسی.اتکایی و ارائه گزارشات و نظرات کابا رویکرد حرکت به سمت خود هایشهردارمنابع درآمدی 

، ابالغ قوانین و هادستورالعمل، اتـسـلـجورتـص، اـههـامـن، اـهرحـط سـیوـنشـیـپی ـررسـبـ 10

 مرتبط با امور شهری. یهابرنامهمقررات و 

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.ـ 11

و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشررات، ارائه ـقـن و مـیـوانـی قـررسـعه و بـطالـمـ 12

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 انجام سایر امور محوله وفق مقرراتـ 13

 

 )شرح وظایف( رئیس گروه امور شوراهای اسالمی شهر-3-2-4

برای راهنمایی و هدایت کارشناسان در جهت بهبود انجام وظایف محوله و ارائه خدمات مشورتی الزم ـ 1

 کارایی و اثربخشی. ءارتقا

اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی و آشناسازی اعضای شوراهایـ 2

در جهت اجرای هر چه  ازین موردقانونی خود و سایر مسائل  یهاتیمسئولفرادست در ارتباط با وظایف و 

 یگیری مراحل اجرایی.وظایف و امور نظارتی مربوطه و پ ترمطلوب

آشنایی کارکنان استانداری،  منظوربهارائه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان  ـ3

 مربوط به شوراهای اسالمی. یهادستورالعملو  هانامهنیآئبا قوانین،  هایبخشدارو  هایفرماندار

موردی در خصوص مصوبات شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای فرادست در راستای  اظهارنظرو  یبررسـ 4

از طریق مراجع  یرقانونیغو اتخاذ تمهیدات الزم برای لغو مصوبات  کشوروزارتاجرای وظایف نظارتی 

 .ربطذی

وراها ملی ش روز همچوننظارت و پیگیری و هماهنگی برای برپایی همایش سالیانه استانی و شهرستانی ـ 5

 یهایمشخطو  هااستیستبیین  منظوربهو شوراهای فرادست  شهرهابا حضور اعضای شوراهای اسالمی 

دولت در محدوده حوزه انتخابیه  یهابرنامهعمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای 

 خویش.

خصوص شکایات واصله از اقدامات شوراها و ارائه گزارش به مقامات  در اظهارنظرارائه گزارش تحلیلی و ـ 6

 .ربطذی

ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای برنامهـ 7

 اسالمی استان.

کیل آمار و اطالعات مرتبط با شوراهای اسالمی شهرها و فرادست و تش یبروزرسان، تهیه و یآورجمعـ 8

 تهیه گزارشات تحلیلی حسب نیاز مقام مافوق. منظوربهبانک اطالعاتی 
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و شناسایی موانع و مشکالت اجرای آنها  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسالمیـ 9

 .آنها یسازمگامهو ارائه پیشنهاد برای اصالح و ب

، ابالغ قوانین و مقررات و هادستورالعمل، جلساتصورت، هاامهـن، اـهرحـط سـیوـنشـیـپی ـررسـبـ 10

 مرتبط با شوراهای اسالمی شهر و فرادست. یهابرنامه

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارشناسان و نظارت بر حسن اجرا.ـ 11

 آموزشی مرتبط. یهادورهو سمینارها و تنظیم  هاشیهما مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات،ـ 12

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. ـ13

 

 )شرح وظایف( مدیرکل امور روستایی و شوراها-3-4

ی و ـایـتـور روسـه امـوط بـربـارات مـبـتـع اعـوزیـذب و تـص، جـیـصـخـر تـارت بـظـن -1

 ق منابع مختلف اعتباری.ـریـاز طا ـهاریـیـده

رایی مرتبط با امور ـاج یاـهگاهـتـدسو  هاسازمانمشترك  یهانامه تفاهمنظارت بر حسن اجرای  -2

 .کشوروزارتاز سوی  شده ابالغروستاها 

تحقق و ارتقاء توسعه پایدار  منظور بهمتولی امور روستایی  یهادستگاهو نظارت بر عملکرد  ریزیبرنامه -3

 روستایی.

دهیاری آموزشی و همچنین اجرای آنها برای دهیاران، کارکنان  یهادوره یازسنجیننظارت بر فرآیند  -4

 روستا. اسالمیشورایو اعضای ها 

ل سازمان ـمـعـورالـتـدس اساس براستان دهیاری ها نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی  -5

 های کشور.و دهیاری هایشهردار

 ر مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد.استان در امو یدهیاری هانظارت و ارزیابی عملکرد  -6

در  ربطذیهای و دستگاه های فرمانداربه دهیاری ها مرتبط به امور  یهادستورالعملابالغ قوانین و  -7

 استان.

و  مالی یازهاینامکانات زیربنایی و تسهیالت رفاهی و تعیین  ازنظر روستاهاوضع  یشناس بیآس -8

 استان. بودجه و برنامهبه سازمان  ارائهخدماتی روستاها جهت 

 تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط نهیزم دراجرایی  یهادستگاههمکاری با دفتر فنی استانداری و سایر  -9

 های عمرانی در روستاها.های طرحالزم برای تعیین اولویت

های روستایی با مشارکت تهیه و بازنگری طرح های هادی و سایر طرح  منظور بههماهنگی و پیگیری  -10

  .ربطذیبنیاد مسکن و سایر مراجع 

در روستاها و اعالم ها دهیاریمجوز تأسیس  ءبررسی شرایط اعطا منظور بهو هماهنگی  ریزیبرنامه -11

ور برای دریافت مجوز تأسیس کشهای دهیاریو  هایشهرداراسامی روستاهای واجد شرایط به سازمان 

  آن. یاندازراهها و پیگیری برای دهیاری

های استان و پیگیری و اجرای دهیاری یبندرتبهبرای تشکیل کمیسیون  ریزیبرنامههماهنگی و  -12

 مصوبات آن.

 استان. یهادهیارینظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی  -13
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شهرستان  سطح درقانون شهرداری و ساماندهی آن  99راهبری امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده  -14

 بهسازی روستاها. منظور بهجهت توزیع درآمدهای حاصله  ریزیبرنامهو 

 راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسالمی روستا و بخش. -15

نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و  از مستمرگیری عمرانی و گزارش یهابرنامهبازرسی از  -16

و محروم و تالش برای رفع موانع  افتهیتوسعهعمرانی و روستاها و مناطق کمتر  یهابرنامهپیشرفت 

 .هابرنامهپیشرفت 

مالی و  نظر ازهای عمرانی روستا در امور برنامه اسالمیشورایدر مورد مصوبات  نظر اظهاربررسی و  -17

 اعتباری.

پیشنهاد به  ارائهیی جهت های توسعه اقتصادی روستادر تدوین طرح ربطذی یهادستگاههمکاری با  -18

 استان. بودجهو  برنامهسازمان 

مالی در خصوص پرداخت  مؤسساتو  هابانک، ربطذی یهادستگاهانجام هماهنگی و پیگیری الزم از  -19

خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه  یهاوامو  الحسنهقرضفنی و اعتباری، تسهیالت  یهاکمک

 گزارش عملکرد در این زمینه.

اجرایی و واحدهای تخصصی  یهادستگاهو سایر  کشوروزارتدر  ربطذیهمکاری با واحدهای  -20

بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی جلب مشارکت روستاییان و بخش  منظورباستانداری 

 توسعه روستایی و ارتقاء خدمات عمومی. یهاطرحدر  یگذارهیسرماخصوصی جهت 

در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی  عمومیبهداشتات و همکاری در توسعه خدم -21

 در روستاهای استان. یامهیباجرایی و تهیه گزارش از روند توسعه پوشش  یهادستگاه

مبارزه با خطرات  نظر ازتعیین اولویت روستاها  منظوربهمدیریت بحران استان  کلادارههمکاری با  -22

 قبه برای تخصیص اعتبارات الزم.ناشی از حوادث غیرمتر

و انجام هماهنگی الزم در این زمینه با دهیاری ها تأمین و تجهیز  منظوربهالزم  یهایمشخط ارائه -23

عمرانی و خدمات روستاها از سوی  آالتنیماشاجرایی و پیگیری تأمین  یهادستگاهواحدهای استانی 

 .ربطذیواحدهای 

ها دهیاریهای عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه -24

 و شوراهای اسالمی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابالغ آنها برای اجرا.

پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب، مناسب جهت جانشین یبسترساز -25

مناسب  یسازوکارهاآموزشی، مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار و  یهادورهگزاری بر

 مدیریتی.

 آموزشی مرتبط. یهادورهها، جلسات داخل و خارج از استان و شرکت در گردهمایی -26

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخط ارائه -27

 تحت سرپرستی.
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دفتر امور روستایی و شوراها ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست  (25جدول )  
 قانونی استناد شورا/ کارگروه / کمیته ردیف

1 
واحدهای  یاندازراهمشارکتی در  یهاطرحکمیته بررسی 

 با نامهتفاهم) افتهیتوسعهتولیدی روستاها و مناطق کمتر 

 سینا( بانک با نامهتفاهمپارسیان و  بانک

معاون توسعه  5/3/95-26779و   44223-18/4/96

 جمهورسیرئروستایی و مناطق محروم 

2 
تولید و اشتغال پایدار در  ارتقاءکمیته راهبردی پروژه 

 و مناطق روستایی هادشت

معاون توسعه روستایی و مناطق  62951-27/5/95

 جمهورسیرئمحروم 

 کمیته راهبری بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 3
منشور طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن  2ماده 

 روستایی

 هایاریدهکمیته حسابرسی  4
و  هایشهردارسازمان  3/12/87-61700برابر نامه شماره 

 هایاریدهمالی  نامهنییآ 52ده ما 2و تبصره  هایاریده

 کمیته انضباطی کارگران استانداری و دهیاری های استان 5
انضباط کار ویژه دهیاران و کارکنان  نامهنییآبرابر 

 هایاریده

 شورای هماهنگی عشایر استان 6

 20/01/1359 مورخ 41/4/1/1766/294 پیشنهادشماره

 13/07/1365 تاریخ 68750وزرات کشورومصوبه شماره 

 وزیرانهیأتعشایر و  عالیشورای

 پژوهشی مدیریت شهری و روستاییشورای 7
نامه و دستورالعمل شورای پژوهشی مدیریت شهری شیوه

 وروستایی

 قانون برنامه ششم توسعه 26ماده  5به استناد بند  های هادیکمیته تصویب طرح 8

 

 دفتر امور روستایی و شوراها هایها و کمیته شوراها، کارگروه شرح( 26جدول )

 اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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اعطای تسهیالت بانکی از محل منابع داخلی بانک در قالب  -

تأمین مالی تعدادی طرح در مناطق روستایی به متقاضیان 

های اقتصادی جهت توسعه واجد شرایط و فعال در بخش

 اشتغال در مناطق روستایی

 دفتر امور روستایی استانداری

 بانک های پارسیان و سینا حسب مورد 

 جهاد کشاورزی 

 صنعت، معدن و تجارت 

 یدستعیصنامیراث فرهنگی، گردشگری و 
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 اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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و  اعطای تسهیالت منظوربههای الزم پیگیری و هماهنگی -

 حمایت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی 

دار شهرستانی و استانی از های اولویترحطتهیه فهرست  - 

 های مربوطه دستگاه

 شدهنییتعدار با رعایت سهم های اولویتتصویب طرح وبررسی  -

 شدهی نیبشیپهر دستگاه در ایجاد اشتغال و منابع 

 دفتر امور روستایی و شوراها 

 کمیته امداد امام )ره( 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 بهزیستی  کلاداره

 امور عشایر استان 

 یاجاده ونقلحملراهداری و  کلاداره
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 های الزم جهت اجرای طرحایجاد هماهنگی -

 بررسی و ارزیابی اجرای طرح -

 پیگیری پیشرفت ریالی و فیزیکی طرح -

 پیگیری تأمین مصالح و امکانات الزم برای اجرای طرح -

ای پیشرفت به ستاد ملی بندی و ارائه گزارش نوبهجمع -

 طرحهماهنگی اجرای 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 

 )رئیس(

 دفتر امور روستایی )دبیر(  رکلیمد

 مدیریت بحران

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 راه و شهرسازی  رکلیمد

بانک صادرات -ی عامل )بانک ملت هابانک

بانک -بانک مسکن  -بانک سپه بانک ملی-

 (رفاه بانک-تجارت 
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 52مطابق ماده  هایاریدهانجام رسیدگی و ممیزی حساب  -

 1384ها مصوب مالی دهیاری نامهنییآ

 دفتر امور روستایی و شوراها )رئیس( 

 بخشدار مربوطه 

 حراست استانداری 

 ذیحسابی استانداری
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و کارکنان  هایاریدهرسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان  -

 هایبخشدارمشمول قانون کار در استانداری فرمانداری و 

 دفتر امور روستایی و شوراها )رئیس(

 سرپرستان دهیاران و دهیار 

 نماینده کارگران )دهیار(
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 اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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زندگی عشایر در مناطق گذاری پیرامون چگومگی سیاست -

 مختلف استان

های الزم جهت توسعه و بسط وگسترش کمک به ایجاد زمینه -

 های اصیل عشایریفرهنگ اسالمی و سنت

های الزم جهت پرورش و رشد و کمک به ایجاد زمینه -

نظامی عشایر در جهت حفظ  بکارگیری استعدادهای رزمی و

های کشور و حراست از دستاوردهای انقالب اسالمی و مرز

 اسالمی

 ارائه راه حل برای حل اختالفات بین کشاورزان و عشایر -

اجتماعی  –اقدام در سایر مواردی که مرتبط با امور سیاسی  -

 باشد.عشایر می

معاونت امور عمرانی  -استاندار )رئیس( 

 )نایب ریس(

معاونت  -امور عشایر استان )دبیر(  کلاداره

رییس برنامه وبودجه -سیاسی و امنیتی 

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی  -استان 

فرماندارویژه  و معاون استاندار -استانداری

فرماندار شهرستان ورزقان  -شهرستان مرند 

ـ فرماندار شهرستان هریس ـ معاون 

ـ  استاندار و فرماندارویژه شهرستان مراغه

فرماندار شهرستان سراب ـ فرماندار 

شهرستان چاراویماق ـ فرماندار شهرستان 

کلیبر ـ فرماندار شهرستان اهر ـ معاون 

فرماندارویژه شهرستان میانه ـ  و استاندار

فرماندار شهرستان خداآفرین ـ رییس 

سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ـ 

 مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ـ 

ـ مدیر کل  مدیرکل آموزش و پرورش استان 

منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی 

ـ رییس مرکز بهداشت ـ مدیرکل میراث 

 -فرهنگی ، صنایع دستی . گردشگری 

رییس - ایحرفهمدیرکل آموزش فنی و

مدیرکل حفاظت  -استان اسالمیشورای

دفتر امور روستایی و  -ن محیط زیست استا

شرکت  مدیرعامل -شوراهای استانداری 

سهامی آب منطقه ای استان مدیر شعب 

مدیرکل صدا -بانک کشاورزی استان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد  -وسیمای استان 

شرکت توزیع  مدیرعامل -اسالمی استان 

شرکت آب وفاضالب  مدیرعامل -برق استان 

ج عشایری روستایی استان ـ سازمان بسی

 استان

صندوق بیمه  -های عشایری اتحادیه نعاونی

 -اجتماعی کشاورزان و روستائیان استان 

 فرمانده ناحیه انتظامی استان
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های پژوهشی شهری و روستایی استان به صورت تعیین سیاستـ 

 ساالنه

مدیریت شهری و بندی محورهای پژوهشی تشخیص و اولویتـ 

 روستایی استان

های ها و دهیاریهای پژوهشی شهرداریتصویب پروپوزال طرحـ 

 استان

های پژوهشی در سطح ریزی برگزاری همایش و جشنوارهبرنامهـ 

 استان

های اتمام یافته ریزی برای کاربست نتایج پروژهبرنامهـ 

 ها و شوراهاها، دهیاریشهرداری

های تخصصی از های آموزشی و نشستورهپیشنهاد برگزاری دـ 

 های مطالعاتی به کمیته اجرایی آموزش استاننتایج پروژه

کرد اعتبارات پژوهشی بر اساس بخشنامه بودجه و کنترل هزینهـ 

 نامه ابالغی مرکزشیوه

های پژوهشی کالنشهرها پس از بررسی در تبصره: طرح

ژوهشی پهای تخصصی کالنشهر و تصویب شورایکارگروه

 .گرددپژوهشی استانداری ارسال میشهرداری به شورای

-معاون امور عمرانی استانداری )رییس( 

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها )دبیر( 

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها 0-

 -)دبیر شورای پژوهشی حوزه روستایی( 

مدیرکل  –مدیرکل دفتر فنی استانداری 

 اداریتحولوساز و ، نریزیبرنامهدفتر 

یکی از شهرداران به انتخاب مدیر کل دفتر 

 -امور شهری و شوراها با حکم رییس شورا 

 -شهردار مرکز استان یا یکی از معاونین 

یکی از دهیاران به انتخاب مدیرکل دفتر 

یک نفر از اعضای  -امور روستایی و شوراها 

اسالمی استان به عنوان نماینده به شورای

 اسالمی استان که ترجیحاً ورایتشخیص ش

دارای تحصیالت و سوابق پژوهشی مرتبط 

 باشد

دو نفر از افراد متخصص، باتجربه و 

نظر در مسائل شهری و روستایی صاحب

استان به انتخاب رییس شورا که عضو 

رییس  -علمی دانشگاه باشند. هیئت

رابط پژوهشی  -کارگروه تخصصی مربوطه 

 استانداری
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های هادی، تعیین محدوده روستاها و مطالعه و تهیه طرح -

 های هادی در اراضی روستاییتغییر کاربری طرح

 رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی )رییس(

  عمرانی استاندارینماینده معاونت

  فرماندار شهرستان

  مربوطه شهرستان بخشدار

 راه و شهرسازی کلادارهنماینده 

  نماینده سازمان جهاد کشاورزی

  رییس بنیاد مسکن شهرستان

روستا )به عنوان ناظر  اسالمیشورایرییس 

 و بدون حق رأی(

 

 )شرح وظایف( معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاها-1-3-4

 و شرح وظایف دفتر. هاتیمأمورمشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف،  ارائه -1

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به  -2

مناسب  یهاحلراهیافتن  منظوربهگزارش  ارائهامور زیربنایی روستاها، بیان نظرات کارشناسی و 

 برای رفع تنگناهای توسعه روستایی.

 و اختیارات هاتیمسئولوظایف و حدود  و تعیین کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان -3

به کارکنان  الزم یهاییراهنما ارائهواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و 

 تحت سرپرستی در موارد ضروری.

 تحقق توسعه پایدار روستایی. منظور بهمتولی امور روستایی  یهادستگاه عملکرد برنظارت  -4
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 ابالغاجرایی مرتبط با امور روستاها  یهادستگاهها و مشترك سازمان یهانامهتفاهمپیگیری اجرای  -5

 .کشوروزارتاز سوی  شده

 وخت شنا منظور بهامکانات زیربنایی و تسهیالت رفاهی  نظر ازمطالعه و بررسی وضع روستاها  -6

 ستان.ا بودجه و برنامهبه سازمان  ارائهنیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان جهت  نییتع

قانون شهرداری، پیگیری مصوبات و  99هماهنگی امور مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع ماده  -7

 بهجهت توزیع درآمدهای حاصله  ریزیبرنامهآن در سطح شهرستان و مشارکت در  یدهسازمان

 بهسازی روستاها. منظور

ی مصوبات، قوانین و مقررات و مستمر از نحوه اجرا یریگگزارشعمرانی و  یهابرنامهنظارت بر  -8

و محروم و تالش برای رفع موانع  افتهیتوسعهعمرانی روستاها و مناطق کمتر  یهابرنامهپیشرفت 

 .هابرنامهپیشرفت 

عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای همکاری در توسعه خدمات و بهداشت -9

 در روستاهای استان. یامهیبوند توسعه پوشش های اجرایی و تهیه گزارش از راستانی دستگاه

مبارزه با خطرات ناشی از  نظر ازتعیین اولویت روستاها  منظوربمدیریت بحران  کلادارههمکاری با  -10

 برای تخصیص اعتبارات الزم. رمترقبهیغحوادث 

ها و انجام هماهنگی الزم در این زمینه با واحدهای دهیاری ساماندهی امور مربوط به تأمین و تجهیز  -11

عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای  آالتنیماشهای اجرایی و پیگیری تأمین استانی دستگاه

 .ربطذی

انجام هماهنگی و پیگیری امور مربوط به جذب و توزیع اعتبارات زیربنایی و عمرانی روستاها از  -12

 طریق منابع مختلف اعتباری.

تهیه و تنظیم  نهیزم دراجرایی  یهادستگاهکشور و سایر در وزارت ربطذیهمکاری با واحدهای  -13

 های عمرانی در روستاها.های طرحمعیارها و ضوابط الزم برای تعیین اولویت

 یهادستگاههماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناس مرتبط  -14

 .واحدهای تابعو  هایفرماندار اجرایی،

، 3، بند 2اجرایی تبصره  یهادستگاههمکاری )در روستاها  ساز و ساختپیگیری امور مربوط به  -15

 (.یسازمقاومقانون شهرداری،  99ماده 

تهیه  منظوربهدر استانداری  ربطذیاجرایی و واحدهای  یهادستگاههمکاری با واحدهای استانی  -16

اقتصادی،  یهاشاخصاطالعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات  یآورجمعاطالعاتی،  یهابانک

 یبروزرسانها و اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخص

 هم هست( یگذارهیسرماو شوراهای اسالمی روستاها. )در معاونت  هایاریدهبانک اطالعات 

 ها.پروانه ساخت و ارزیابی عملکرد کارشناسان فنی دهیارینظارت بر نحوه صدور  -17

 ها.اجرای آنها برای دهیاران و کارکنان دهیاری ریزیبرنامهآموزشی و  یهادورهنیازسنجی  -18

 آموزشی مرتبط. یهادورهو سمینارها و تنظیم  هاشیهما جلسات، یبرگزار درمشارکت و همکاری  -19

 .در صورت عدم حضور ایشان انجام سایر امور محوله از سوی مدیر -20
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 )شرح وظایف( و اشتغال روستاها یگذارهیسرمامعاون نظارت بر امور -2-3-4

 و شرح وظایف دفتر. هاتیمأمورمشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف،  ارائه -1

و اختیارات و  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان -2

 یهاییاراهنم ارائهارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و 

 به کارکنان تحت سرپرستی در موارد ضروری. الزم

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به  -3

 یهاحلراهیافتن  منظوربهگزارش  ارائهنظرات کارشناسی و و اشتغال روستاها، بیان یگذارهیسرما

 مناسب برای رفع تنگناهای توسعه روستایی.

نیازهای  شناخت و تعیین منظوربهتأسیسات و تسهیالت رفاهی  ازنظرمطالعه و بررسی وضع روستاها  -4

 مالی و خدماتی روستاهای استان.

های توسعه اقتصادی براساس استعدادهای مناطق مربوطه در تدوین طرح یهادستگاههمکاری با  -5

گردشگری، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع  ءنهیدرزم خصوصبه یگذارهیسرماتوسعه  منظوربه

 مرتبط با بخش کشاورزی.

 یهاکمکپرداخت  منظوربهو مؤسسات مالی  هابانکمربوطه،  یهادستگاهنظارت و پیگیری الزم از  -6

 خرد جهت توسعه اشتغال روستایی. یهاوامو  الحسنهقرضنی و اعتباری، تسهیالت ف

و واحدهای تخصصی در استانداری  ربطذیاجرایی  یهادستگاههمکاری با واحدهای استانی  -7

 روستاها. جانبههمهبررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی در راستای توسعه  منظورهب

 ارزشهای استان از محل اعتبارات قانون مالیات بر به توزیع اعتبارات بین دهیاریوط انجام امور مرب -8

 و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی. افزوده

 یگذارهیسرمادر حوزه اشتغال و  ژهیوبهرفع موانع توسعه روستایی  منظوربهای الزم انجام بررسی -9

 های تحلیل به مقامات مافوق.گزارش ائهاربا همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و 

 یهادستگاههماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناس مرتبط  -10

 .واحدهای تابعو  هایفرماندار اجرایی،

و روستائیان  نانیکارآفر، گذارانهیسرما ازجملهخدمات مشورتی به اشخاص حقیقی و حقوقی  ارائه -11

 اشتغال روستاها. و یگذارهیسرماامور  نهیزم در

تهیه  منظور بهدر استانداری  ربطذیاجرایی و واحدهای  یهادستگاههمکاری با واحدهای استانی  -12

اقتصادی،  یهاشاخصاطالعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات  یآورجمعاطالعاتی،  یهابانک

 یروزرسانبها و اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخص

 ها و شوراهای اسالمی روستاها.بانک اطالعات دهیاری

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. ـ 11
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 )شرح وظایف( و شوراها هایاریدهمعاون امور -3-3-4

 و شرح وظایف دفتر. هاتیمأمورمشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف،  ارائه  .1

ربوط به ممطالعه و بررسی قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات   .2

 مناسب یهاحلراهیافتن  منظوربهگزارش  ارائه، بیان نظرات کارشناسی و شوراها و هایاریدهامور 

 ای رفع تنگناهای توسعه روستایی.بر

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان  .3

به کارکنان  الزم یهاییراهنما ارائهواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و 

 تحت سرپرستی در موارد ضروری.

مقدماتی اجرای آنها برای  ریزیبرنامهآموزشی و  یهادوره یازسنجینهماهنگی و همکاری برای   .4

 اسالمی روستا.ها و اعضای شوراهایدهیاران، کارکنان دهیاری

 های استان در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد.نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری  .5

 استان.های نظارت بر امور اداری و استخدامی دهیاری .6

 بررسی و ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موردی مصوبات شوراهای اسالمی روستا.  .7

دستورالعمل سازمان  براساسهای استان نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری .8

 های کشور.و دهیاری هایشهردار

زمینه با واحدهای  نیا درالزم  و انجام هماهنگی هایاریدهتأمین و تجهیز  نهیزم درپشتیبانی   .9

آالت عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای اجرایی و پیگیری تأمین ماشین یهادستگاهاستانی 

 .ربطذی

خدمات پیشنهادی  ءعوارضی محلی و بها یهاتعرفههمکاری با واحدهای مسئول در بررسی   .10

 و ابالغ آنها. دیتائاسالمی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت ها و شوراهایدهیاری

مربوطه  دستورالعمل براساساستان  یهایاریده یبندرتبهریزی جهت تشکیل کمیسیون برنامه  .11

 و پیگیری و اجرای مصوبات آن.

پیشرفت  منظوربهاسالمی روستا و واحدهای عمران روستایی هدایت و راهنمایی شوراهای  .12

 عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم. یهابرنامه

هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناس مرتبط   .13

 .واحدهای تابعو  هایفرماندار اجرایی، یهادستگاه

تهیه  ظورمنبهدر استانداری  ربطذیاجرایی و واحدهای  یهادستگاههمکاری با واحدهای استانی   .14

اقتصادی،  یهاشاخصاطالعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات  یآورجمعاطالعاتی،  یهابانک

 یبروزرسانو  هاشاخصاجتماعی، فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این 

 و شوراهای اسالمی روستاها. هایاریدهبانک اطالعات 

های نوین نمودن آوریها و تالش در جهت استفاده از فنمالی دهیاری کارشناسان امورساماندهی   .15

 ها.سرعت و شفافیت در انجام امور مالی دهیاری منظورهب
 آموزشی مرتبط. یهادورهها و سمینارها و تنظیم همایش مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات،  .16

 عدم حضور ایشان.انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت   .17



 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم:
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 )شرح وظایف( اقتصادی امور معاون هماهنگیـ 5

وسعه متوازن استان تاجرایی جهت  یهادستگاه یسازمانبروندرون و  یهاحوزهتعامل و هماهنگی با  .1

 .دورافتادهبویژه مناطق محروم و 

 اسناد وه قوانین با استناد ب یگذارهیسرماکالن توسعه  یهایمشخطو  هااستیسنظارت بر اجرای  .2

 استان. یهاتیظرفو  هاتیقابلباالدستی و 

 مختلف. یهابخشاقتصادی استان در  هایفعالیتو  هابرنامهنظارت بر  .3

و اصل  هاارانهیاصالح الگوی مصرف، قانون هدفمندی  یهااستیساجرای  منظوربهنظارت و هماهنگی  .4

 قانون اساسی. 44

 مرزی و راهبری و هدایت آن. یهابازارچه یاندازراهمدیریت و هماهنگی امور مربوط به ایجاد و  .5

 مرزنشین. یهایتعاونهدایت و راهبری امور مربوط به سهمیه  .6

، ییشوپول: ازجمله هااستانپولی و اقتصادی  یهااستیسالزم در امور مربوط به  یهایهماهنگانجام  .7

، تدابیر ویژه اقتصادی و رفع موانع و مشکالت فراروی تولید یرنفتیغادرات ، صیاتوسعه یهاصندوق

 و اشتغال.

 یگذارهیسرما یهافرصتاستفاده از  منظوربهاجرایی  یهادستگاهبسترسازی و هماهنگی با سایر  .8

خارجی  گذارانهیسرماتوسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و 

 همسایگان مرزی. ژهیوبه

 رفع مشکالت موجود. منظوربهویژه اقتصادی استان  لیمساایجاد هماهنگی و نظارت بر  .9

استان در امر  یهایتوانمندو  هاتیظرفنظارت بر انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی  .10

 ، اشتغال، تولید و توسعه متوازن.یگذارهیسرما

ودات و مبادالت اقتصادی استان با کشورهای همسایه در الزم در امر مرا یهایهماهنگایجاد  .11

 .یامنطقه یهانشست

 نظارت بر فرآیند تدوین اطالعات اقتصادی استان. .12

 اشتغال. عالیشوراینظارت بر نحوه اجرای مصوبات  .13

 نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع کاال و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط با ستاد تنظیم بازار. .14

 یهاشهركهماهنگی و پیگیری موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و  .15

 .یصنعت

و  یگذارهیسرما یهافرصت یهاشیهمااقتصادی،  یهایهمکارمشترك  یهاونیسیکممشارکت در  .16

 توسعه مراودات و مبادالت تجاری استان. منظوربهسایر موارد 

استان با هماهنگی سایر  یمرزبرون یهاشگاهینماتشکیل  منظوربهالزم  یهانهیزمفراهم آوردن  .17

 اجرایی. یهادستگاه
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 )شرح وظایف( یگذارهیسرمامدیرکل دفتر جذب و حمایت از ـ 1ـ5

های استان با استان یامنطقههای های الزم جهت برگزاری نشستو انجام هماهنگی ریزیبرنامه .1

با هماهنگی سایر  یامنطقههمسایه، با رویکردهای اقتصادی، بازرگانی و توسعه  یکشورها وهمجوار 

 در چارچوب اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مربوط. ربطذیهای واحدها و دستگاه

گذاری، های اقتصادی در امور سرمایههای الزم جهت برگزاری همایشریزی و انجام هماهنگیبرنامه .2

در قالب اسناد باالدستی و قوانین و  ربطذیاجرایی  یهادستگاهوری از طریق هرهاشتغال، تولید و ب

 مقررات مربوط.

وری( براساس )اشتغال، تولید و بهره کار بازارتحلیلی از وضعیت  یهاگزارشاخذ گزارشات و بررسی  .3

های ا و کمیسیوناستان و ارائه پیشنهادات الزم به شوراه وبودجهبرنامهگزارشات مدون ملی و سازمان 

 در استان. ربطذی

 یهاسازمانگذاران از طریق سایر پیگیری مسائل و مشکالت مربوط به سرمایههدایت، هماهنگی و  .4

 .ربطذی

در مناطق  خصوصبه، گذارانهیسرماو جذب  یگذارهیسرمافرایند  شناسایی تنگناهای موجود در .5

 .اجرایی یهادستگاهمحروم با همکاری 

امور اقتصادی و دارایی استان و سایر  کلادارهگذاری خارجی با همکاری نظارت بر روند سرمایه .6

 .ربطذی یهادستگاه

داخلی و  یهاشگاهینماتشکیل  ءنهیدرزم ربطذی یهادستگاهایجاد هماهنگی الزم با و  ریزیبرنامه .7

 .خارجیداخلی و گذاری مرزی با رویکرد جذب سرمایهبرون

 ربطذی یهادستگاهگذاری و سرمایه رسان خدماتهای الزم بین واحدهای انجام هماهنگیهدایت و  .8

 .استان

و  گذارانهیسرمابه  یبانک ریغاعتباری  مؤسسات و هابانکنحوه پرداخت تسهیالت توسط  نظارت بر .9

 .راستای قوانین و مقررات مربوط سطح استان در در تولیدی یواحدها

 .استان سطح در گذارانهیسرما ازیموردنصدور مجوزهای  امر در الزم هماهنگینظارت و  .10

و بحرانی شرایط خاص و دارای اقتصادی  یهابنگاه یشناسبیآستنظیم گزارش حاصل از مطالعات  .11

 .ربطذی مراجعآن به  انعکاس

ظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع ن .12

 مشکالت اجرایی و پیگیری مصوبات آن.

 بخش وشورای گفتگوی دولت ) مربوطتخصصی  یهاکارگروهبرگزاری جلسات  منظوربههماهنگی  .13

زیربنایی و شورای  امور ،یگذارهیسرما و اشتغال موانع تولید، رفع وخصوصی کارگروه تسهیل 

 بر اجرای مصوبات آن. نظارت و( و توسعه استان و... ریزیبرنامه

 یهابانکجهت تشکیل شورای هماهنگی  ربطذیاجرایی  یهادستگاههماهنگی با واحدهای استانی  .14

 .تسهیالت ءاعطا خصوص درعملکرد آنها  نحوهاستان و بررسی 

ایجاد تأسیسات زیر بنائی گردشگری و مراکز خدماتی، فرهنگی،  منظوربهفراهم آوردن بسترهای الزم  .15

 .ربطذیهای ها و سازمانرفاهی در داخل مناطق نمونه گردشگری با همکاری دستگاه
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رفع موانع و مشکالت اقتصادی، تولیدی، اشتغال و  منظوربهموجبات الزم  نیتأمو  ریزیبرنامه .16

اجرایی قانون رفع  یهانامهنییآمختلف و نظارت بر اجرای مصوبات و  یهابخشدر  یگذارهیسرما

 موانع تولید.

مالی در  مؤسساتو  هابانکهای الزم در خصوص استفاده از ظرفیت و توان ریزی و هماهنگیبرنامه .17

 .یگذارهیسرماراستای توسعه 

 استان مبتنی بر اسناد باالدستی. یگذارهیسرما راهنقشهبر نحوه اجرای  نظارت .18

 یهاطرح ازیموردنمنابع مالی  نیتأمتقویت نقش بازار سرمایه در  منظوربهاتخاذ تدابیر الزم  .19

 .یگذارهیسرما

مربوطه  یهادستورالعملاقتصادی و سایر مصوبات و  یهاتهیکم، شوراها و هاونیسیکمابالغ مصوبات  .20

 .ربطذی یهادستگاهبه 

 و رفع موانع تولید و اشتغال. یگذارهیسرما نهیزم دراجرایی  یهادستگاهبررسی و ارزیابی عملکرد  .21

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز .22

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  .23

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخطارائه  .24

 .تحت سرپرستی

 

 گذارییهسرمادفتر جذب و حمایت از  ها و کمیته هایکارگروهشوراها، فهرست ( 27)جدول 

 استناد قانونی شورا/کارگروه/کمیته ردیف

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 1
 77924شماره  27/12/90تصویب نامه شماره  وکارکسبقانون بهبود مستمر محیط 

 وزیرانهیأت

2 
توان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ارتقاء 

 تولید ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
 ستاد اقتصاد مقاومتی 30/01/96مورخ  8799شماره  نامهتصویب

 طرح رونق تولید کمیته بررسی تسهیالت 3
 ستاد اقتصاد مقاومتی 30/01/96مورخ  8799شماره  نامهتصویب

 ()ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

4 
تسهیالت بازسازی و نوسازی کمیته بررسی 

 واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی

 87993دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شماره 

 (ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)14/04/96مورخه 

 کمیته مشاغل خانگی 5
 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 اسالمیشورایمجلس  8/3/89مورخ  13367/306 شمارهمصوبه 

 استانی 9هیئت ماده  7
نامه اجرایی آیین 10/10/1386مورخ  هـ 373 ت/164082شـماره  نامهتصویبرعایت 

 قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

 

  



 راهنمای مدیریت استانداری ■ 224

 

 گذارییهسرمادفتر جذب و حمایت از  ها و کمیته هایشوراها، کارگروهشرح ( 28جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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 فراگیر. و ملی ابعاد با موضوعات پیشنهاد و بررسی  -الف

 از اعم مقررات، وضع حذف یا اصالح، به مربوط پیشنهادهای بررسی  -ب

 بهبود منظوربه رویه اجرایی یا نامهوهیش دستورالعمل، بخشنامه، نامه،آیین

 کشور. و استان وکار کسب محیط

 اقتصادی هایتشکل اصناف یا نمایندگان پیشنهادهای و نظرات استماع -ج 

 استان. در تشکل مربوطه یا صنف مقام باالترین حضور با استانی

 در پیشنهادات بررسی نیز و مقررات و قوانین صحیح و کامل اجرای پایش -د 

 کار و کسب محیط بهبود هدف با قانونی لوایح و هاطرح تکمیل و اصالح هنیزم

 کشور و استان در

 مسئوالن متقابل تذکرات و پیشنهادها ها،خواسته بررسی و طرح -ه

ه ب استان و خصوصی تعاونی بخش هایتشکل نمایندگان و اجرایی یهادستگاه

 مذکور هایخواسته درباره تفاهم و اقناع منظور

 وکار کسب اخالق اقتصادی، فرهنگ ارتقاء منظوربه پیشنهاد دیتائ و بررسی -و

 اجرایی یهادستگاه به آن و ارائه استان در کارآفرینی و شغلی هایمهارت و

 استان

 در موجود امتیازات درباره استان تعاون و بازرگانی هایاتاق گزارش بررسی -ز

 خصوصی هایبخش از غیر با مالکیت هایبنگاه برای هارویه مقررات و و قوانین

 استان تعاونی و

 استان اجرایی هایدستگاه قراردادهای مورد در پیشنهادات دیتائ و بررسی -ح 

 تراضی ایجاد منظور به تعاونی استان و خصوصی هایبخش اقتصادی فعاالن با

 قراردادها در مقابل طرف به ناعادالنه شرایط تحمیل منع و

با  مالیات پرداخت مشمول تولیدی واحدهای شناسایی برای یساز نهیزم -ط

 از مالیات دریافت منظوربه استان در مستقر اقتصادی هایتشکل همکاری

 مالیاتی پایه گسترش و استان اقتصادی فعاالن

 موضوع استان اقتصادی فعاالن برای ازیموردن آماری اطالعات اعالم و تعیین -ی

 در مستمر یروزآمدساز قید با ،وکارکسب محیط مستمر بهبود قانون (6) ماده

 خود آماری اطالعات پایگاه

 خصوصی و تعاونی هایبخش به افتهیصیتخص امتیازات مصادیق تعیین -ك

 وکار کسب طیمح مستمر بهبود ( قانون27) و (22) مواد موضوع استان

 دولت  -الف

 استاندار )رئیس(

 استان وبودجهبرنامه سازمان رئیس

 دارایی و اقتصادی امور اداره رکلیمد

 استان

 تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس

 استان )دبیر(

 اجتماعی رفاه و تعاون، کار اداره رکلیمد

 استان

 استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 استان هایبانک هماهنگی ونیسیکم ریدب

 اسالمیشورای مجلس – ب

 مجلس نماینده نفر چهار حداکثر

 تشخیص مجمع به اسالمیشورای

 نمایندگان اولویت با و استان نمایندگان

 عضو

 مجلس ویژه و تخصصی هایکمیسیون

 اسالمیشورای

 قضائیه قوه  -ج

 استان )یا معاون( دادگستری کلسیرئ

 استان مرکز دادستان

 خصوصی و تعاونی  -د

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 و دبیر عنوانبه استان، مرکز کشاورزی

 استان شورای سخنگوی

 استان تعاون اتاق رئیس

 استان مرکز اصناف اتاق رئیس

 هایشرکت عامل مدیران از نفر هشت

-تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر

 استان در مستقر خصوصی و تعاونی های

 به بنا مختلف، هایرشته و هااز بخش

 بازرگانی، اتاق رئیس مشترك پیشنهاد

 استان، مرکز کشاورزی و معادن صنایع،

 اتاق رئیس و استان اتاق تعاون رئیس

 شورا بیتصو و استان مرکز اصناف

 شوراها و شهرداری  -ه

 استان مرکز شهردار

 استان اسالمیشورای رئیس
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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 .مشکل حل برای هماهنگی و تولیدی واحدهای توقف یا رکود علل بررسی -الف

 و قضایی اقدامات ماههکی نمودن مسکوت یا توقف جهت هماهنگی انجام -ب

 هابانک و هادستگاه اجرایی

 بدهکار تولیدی واحدهای یالخروج ممنوع سازوکار بررسی -ج

 جمله از استانی اجرایی هایدستگاه با تولیدی واحدهای اختالفات بررسی -د

 .مناسب راهکارهای ارائه و مالیاتی امور سازمان

 .تولیدی تماممهین هایطرح اندازیراه و تکمیل تسریع، به کمک -ه

 .استان تولیدی محصوالت صادرات توسعه به کمک و حمایت -و

 و هابانک به تولیدی واحدهای بدهیتقسیط و امهال جرایم، بخشش -ز

 ...و گاز و برق و آب ازجمله رسانخدمات یهاشرکت

 تولیدی واحدهای با بانکی یهاروش و هاوهیش اصالح برای پیشنهاد و بررسی -ح

 استاندار )رئیس(

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 

 )جانشین(

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

رئیس سازمان مدیریت و  -استان )دبیر( 

امور اقتصادی و  رکلیمد -یزیربرنامه

 رکلیمد -امور مالیاتی رکلیمددارایی ـ 

 رعاملیمدتعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ 

رئیس  -های صنعتی شرکت شهرك

رئیس  -ی استانهابانکهماهنگی شورای

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

روسای  -رئیس خانه صنعت و معدن  -

حسب  هابانکهای اجرایی و سایر دستگاه

 مورد
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 های متقاضیان تسهیالت طرح رونق تولیدبررسی پرونده -

ی پیشرفت دارای هاطرحپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و ثابت به  -

 %60فیزیکی باالی 

کارشناس دفتر جذب( ) یاستاندارنماینده 

 -نماینده دستگاه اجرایی مرتبط  -

نماینده  -ی صنعتی هاشهركنماینده 

نماینده  - یزیربرنامهسازمان مدیریت و 

 بانک عامل
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 نوسازی و های متقاضیان تسهیالت طرح بازسازیبررسی پرونده -

 معدنی و صنعتی تولیدی واحدهای

کارشناس دفتر جذب( ) یاستاندارنماینده 

 نماینده دستگاه اجرایی مرتبط  

 ی صنعتی هاشهركنماینده 

 ی زیربرنامهنماینده سازمان مدیریت و 

 نماینده بانک عامل 

 صنعت، معدن و تجارت استان )دبیر(
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 های اجرایی مشاغل خانگی،تعیین سیاست -

خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از  وکارکسبتعیین راهکارهای پیوند   -

 یالمللنیبداخلی و 

های ی حمایتی و نظارتی دستگاههادستورالعملایجاد هماهنگی در   -

 خانگی وکار کسبدر مورد مشاغل و  ربطذیاجرایی 

 تصادی مشاغل خانگی در توسعه ملیارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اق  -

 الی و تسهیالتی از مشاغل خانگیبررسی راهکارهای حمایتی م -

ی استانی جهت هاکارگروهو  ی اجراییهادستگاهبررسی پیشنهادهای   -

 اتخاذ تصمیمات مقتضی

در اجرا مصوبات قانونی و مقررات  ربطذیی هادستگاهارزیابی عملکرد  -

 خانگی وکار کسبحمایتی از مشاغل 

 صدور مجوز مشاغل خانگی. دستورالعملتهیه  -

 کارشناس دفتر جذب() یاستاندارنماینده 

 نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت

نماینده سازمان میراث فرهنگی و 

 گردشگری

 نماینده سازمان جهاد کشاورزی

 نماینده سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی

 یاحرفهنماینده سازمان فنی و 

کل تعاون، کار و رفاه نماینده اداره

 اجتماعی )دبیر(
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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ایجاد مؤسسه ای اشخاص متقاضی بررسی و تأیید صالحیت فردی و حرفه -

نامه و ضوابط و شرایط ابالغی هیئت داخلی در چارچوب این آیین کاریابی

 مرکزی

  رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی -

نامه و ضوابط ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آیین -

  مرکزی ابالغی هیئت

  اعالم نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی -

 ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در یهاشاخصتعیین  -

  رکزیمبالغی هیئت ا چارچوب دستورالعمل

تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب  یهاشیگراتعیین  -

 .هیئت مرکزی ضوابط و شرایط ابالغی

استان مدیرکل کار و امور اجتماعی 

 )رئیس( 

 ی استان احرفه ومدیرکل آموزش فنی  

 نماینده انجمن 

 مدیرکل صنایع و معادن استان 

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی معاونت 

 ریزی استانداری** برنامه

از بین کاریابی  ندهینما نفرمعرفی یک 

های فعال استان در صورت عدم تأسیس 

انجمن استانی، توسط مدیرکل کار و امور 

 اجتماعی  

ربط ی ذیهادستگاهدعوت از نمایندگان 

ی درخواست بررس منظوربه)حسب مورد( 

اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی 

 ی توسط رئیس هیئترأبدون حق 

 باشد.های ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می*کارگروه رونق تولید یکی از کارگروه

نماینده استانداری در  عنوانبه، رئیس گروه اشتغال 1394در سال  یگذارهیاسرم از**از زمان تفکیک وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جذب و حمایت 

  کند.هیئت استانی شرکت می 9جلسات ماده 
 

 )شرح وظایف( یگذارهیسرمامعاون مدیرکل دفتر جذب و حمایت از -5-1-2

مرتبط با اشتغال و  یهاکارگروههای اقتصادی و تولیدی و ، همایشهاونیسیکمشرکت در جلسات،  .1

 گذاری و پیگیری مصوبات مربوطه.سرمایه

گذاری، اشتغال، تولید های اقتصادی در امور سرمایههای الزم جهت برگزاری همایشانجام هماهنگی .2

 در قالب اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مربوط. ربطذیهای اجرایی وری از طریق دستگاهو بهره

مرتبط با اشتغال و  یهاکارگروه وهای اقتصادی ، همایشهاونیسیکمشرکت در جلسات،  .3

 گذاری و پیگیری مصوبات مربوطه.سرمایه

های مرتبط در راستای گذاری با همکاری کلیه سازمانهای امور سرمایهبرنامه ارائهمطالعه، بررسی و  .4

 های ملی و استانی در قالب سند توسعه اشتغال استان.سیاست

داخلی و خارجی،  گذارانهیسرماو جذب  یگذارهیسرماهای موجود در فرآیند شناسایی تنگنا .5

 اجرایی. یهادستگاهدر مناطق محروم با همکاری  خصوصبه

در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس  اظهارنظربررسی و  .6

 .ربطذی یهادستگاهآن به 

اساس گزارشات وری( برر )اشتغال، تولید و بهرهاز وضعیت بازار کاتحلیلی  یهاگزارشاخذ و بررسی  .7

های استان و ارائه پیشنهادات الزم به شوراها و کمیسیون بودجه و برنامهمدون ملی و سازمان 

 در استان. ربطذی

داخلی و  گذارانهیسرمااستان و پیگیری مشکالت  یگذارهیسرماشرکت در جلسات مرکز خدمات  .8

 خارجی.
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 عضویت در کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه استان. .9

قتصادی و اکارشناسی در ارتباط با مسائل  شدهه ارائنظرات و پیشنهادات  لیتحل و هیتجزبررسی و  .10

 مربوطه. یهاکارگروهو  هاونیسیکمو طرح در جلسات،  یگذارهیسرما

استان در بخش بررسی گزارشات کارشناسی در خصوص میزان تحقق اهداف سند توسعه  .11

 گذاری.سرمایه

پیشبرد امور مرتبط با  منظوربهگذاری استان ارتباط مستمر با ستاد جذب و حمایت از سرمایه .12

 گذاری.سرمایه

 .یگذارهیسرماپیگیری مصوبات ارجاع شده از طرف کمیسیون کارگری استان مرتبط با موضوع  .13

 کمیته. بازدید از واحدهای صنعتی و معدنی در چارچوب تصمیمات .14

 مرتبط. یهادستگاه ندگانینما بارسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی استان همراه  .15

 ارائه مشاوره به مدیرکل. .16

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان .17

الزم در موارد  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 ضروری.

کارشناسی، شرکت در جلسات،  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .18

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس .19

 محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.انجام سایر امور  .20

 

 )شرح وظایف( مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی-2-5

انقالب اسالمی و ارائه  ینهادهااجرائی و  یهادستگاهاقتصادی  یهابرنامه لیتحل و هزیتجبررسی و  .1

 های استان.و ضرورت هابرنامههماهنگی و انطباق با  منظوربهنتایج و پیشنهادات الزم به مقام مافوق 

 توسعه منظوربهو تولیدی استان  اقتصادیو نهادهای  هاسازمانو ارائه پیشنهادهای الزم به  ریزیبرنامه .2

 اقتصادی و تولیدی استان. یهاتیظرف

بررسی و شناخت کلیه منابع و امکانات اقتصادی، تولیدی، صنعتی  منظوربههای الزم ایجاد هماهنگی .3

 هایفعالیتتوسعه  منظوربهاجرایی  یهادستگاهمناسب به  یهاحلراهو کشاورزی استان و ارائه 

 اقتصادی استان.

های های اقتصادی استان با اهداف و خط و مشینظارت بر انطباق فعالیت منظوربهایجاد هماهنگی  .4

 ای.ملی و منطقهتوسعه 

رفع  منظوربهبا بخش خصوصی  مؤثربرقراری گفتگوی  منظوربههای مناسب فراهم نمودن زمینه .5

 .وکارکسبمشکالت اشتغال و تولید و بهبود فضای 

نظارت و پیگیری امور مربوط به اقالم اساسی از قبیل گندم، آرد و نان و هماهنگی الزم در ابالغ  .6

 میمات ملی در این حوزه.دستورات و اجرایی شدن تص
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اقتصادی استان و گزارش پیشرفت امور اقتصادی و تولیدی استان به  هایفعالیتنظارت و ارزیابی  .7

 ریزی استان.و شورای برنامه ربطذیمقامات 

رای رفع مهم اقتصادی در استان و پیگیری و هماهنگی الزم ب یهاپروژهارزیابی وضعیت پیشرفت  .8

 مشکالت و موانع احتمالی.

ابالغی و  یهااستیس چارچوبمربوط به توسعه صادرات استان در  یهابرنامهو پیگیری  یدهسازمان .9

 های صادرات غیرنفتی.فعالیت نهیزم درشناسایی مسایل و مشکالت 

درات و انطباق با استاندارهای جهانی و تشویق و ترغیب هماهنگی جهت ارتقا سطح کیفیت صا .10

 گذاری.افزایش سرمایه منظوربهصادرکنندگان استانی 

صنعتی سطح  یهاشهركشناسایی و پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن و  .11

 استان.

امور مرتبط با تنظیم  هماهنگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع کاالها و مایحتاج عمومی و رسیدگی به .12

 و خدمات استان. کاال بازار

اجرای در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری  یهادستگاهانجام هماهنگی و همکاری الزم با سایر  .13

 مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و پیگیری مسائل و مشکالت.

مرزی  یهابازارچهد در مبادالت مرزی و هماهنگی و نظارت الزم بر ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فسا .14

 و مناطق آزاد.

ریزی واحدهای تولیدی استان و برنامه یطیمحستیزمشکالت  هماهنگی و پیگیری امور مربوط به .15

 آور آنها.کاهش اثرات زیان منظوربه

های مربوطه اقتصادی و سایر مصوبات و دستورالعمل یهاتهیکم، شوراها و هاونیسیکمابالغ مصوبات  .16

 .ربطذی یهادستگاهبه 

 هماهنگی امور مرتبط با کمیسیون تعزیرات حکومتی. .17

و  هاکارگروه، شوراها، هاونیسیکماعم از  یامنطقهشرکت در جلسات امور اقتصادی و توسعه  .18

 مربوطه. یهاتهیکم

با تأکید بر مواردی از  رای پرورش نیروی جایگزینالزم ب یهانهیزمبسترسازی و فراهم آوردن  .19

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  .20

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخطارائه  .21

 تحت سرپرستی.
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 هماهنگی امور اقتصادی دفتر  ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 29جدول )

 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

 کنندگانمصرفقانون حمایت از  6شورای ارزیابی استانی ماده  1
 نامهتصویبموضوع  کنندگانمصرف)قانون حمایت از حقوق 

 (1390/ 12/ 28مورخ  ك 45338 ت/258211شماره 

 برابر دستورالعمل ابالغی کارگروه فرش دستباف 2

 7/4/1397مورخ  -م ه  /2877 رانیوزئتیهمصوبه  کارگروه ستاد تنظیم بازار 3

 کارگروه استانی هماهنگی خرید تضمینی گندم 4
-74051دستورالعمل ابالغی وزارت جهاد کشاورزی به شماره 

 23/11/96مورخ  14/51

 امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری کارگروه تخصصی 5
 12/3/1398 -هـ  54487/ ت  29018تصویب نامه شماره 

 ریزی و توسعه استانشورای برنامه

 کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان 6
مورخ  ه 46197ت /86906 رانیوزأت یهتصویب نامه 

14/12/89 

 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان 7
مورخ  ه 51252ت /97477 رانیوزأت یهتصویب نامه 

26/893 

 کمیته لجستیک استان 8
هابهای لجستیک  12/7/95مورخ  جلسهصورت 7بر اساس بند 

 استان

 استانی کنندگانمصرفکمیته فنی اعطاء گواهینامه رعایت حقوق  9
 نامهتصویبموضوع  کنندگانمصرف)قانون حمایت از حقوق 

 (1390/ 12/ 28مورخ  ك 45338 ت/258211شماره 

 قانون نظام صنفی( 48ماده ) کمیسیون نظارت استان 10

 کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی 11
ه مورخ  287ت /40214 رانیوزأت یهتصویب نامه بر اساس 

23/7/73 

 ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی 12
ت /56917به شماره   رانیوزأت یهتصویب نامه بر اساس 

 25/5/93ه مورخ  50582

13 
ی ها هیاتحادو بازرس  رهیمدئتیههیئت اجرایی انتخاب اعضای 

 صنفی
 قانون نظام صنفی( 21تبصره یک ماده )
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 هماهنگی امور اقتصادی دفتر کمیته هایها و شوراها، کارگروهشرح ( 30جدول )

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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در خصوص  نظر تبادلشورای ارزیابی استانی و شهرستانی ضمن بحث و  -

ط، طبق واجد شرای یهادستگاهو اطالعات دریافت شده در خصوص  هاپرونده

ضوابط اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به شورای ارزیابی ملی گزارش 

 .دینمایم

 

عاونت هماهنگی م -)رئیس( استاندار  

( مقامقائم) امـور اقتصـادی استانداری

دفتـر همـاهنگی امـور  رکلیمد -

 رئـیس انجمـن -( اقتصادی )دبیر

 کنندگانمصرفحمایـت از حقـوق 

رئیس شورای شهر مرکز  - استان

 استان تمرئیس سـازمان صـ - استان

نماینده  - مایس و صدارئـیس  -

ی( رأبدون حق ) شوندهیابیارزدستگاه 

 در اسـتانداری ربطذیکارشناس  -

 ی(رأبدون حق )

2 

ن
تا

س
ت ا

باف
ست

 د
ش

فر
ه 

رو
رگ

کا
 

 مورات مرتبط با فرش دستبافت استاعمال مدیریت واحد بر کلیه اا -

شناسایی نقاط قوت و و دستبافت استان  فرش موجودرصد مستمر وضعیت   -

 ضعف بالفعل و بالقوه

کلی در حوزه فرش دستبافت  یهااستیسو ارائه  یمشخططراحی و تنظیم - -

  استان

تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی جامع، مستند و شفاف از مجموعه عوامل و  -

 عناصر مرتبط با فرش دستبافت استان 

و  هانامهنیآئپیشنهاد تخصصی در ارتباط با اصالح، تغییر و یا حذف قوانین،  -

عملی  یازهاینمتناسب با  یهانیگزیجاموجود و تدوین و ایجاد  یهابخشنامه

  حوزه فرش دستبافت استان

تهیه بانک اطالعاتی جامع از اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه هنر صنعت  -

 نفرش دستبافت استا

معادله عرضه  یسازمتعادلالزم برای  یهامزیمکانو  هاوهیشتنظیم و ایجاد  -

 حوزه میدانی فرش دستبافت استان یهانهیزمو تقاضا در همه 

به حوزه تولید فرش دستبافت استان در مسیر  یدهجهتو  یبخش انسجام  -

  بازار داخلی و خارجی یازهاینارتقاء توان تولید رقابتی ضمن هماهنگی با 

کمک به شناسایی  -10منابع مالی مرتبط با فرش دستبافت استان  نیتأم -

 بازارهای هدف صادراتی 

در حوزه فرش  یوربهرهافزایش  منظور بهتالش برای توسعه آموزش  -

  دستبافت

  تالش در جهت توسعه علم و فناوری در حوزه فرش دستبافت -

 صنعت فرشرصد مستمر موانع و مشکالت تولید و فروش در حوزه هنر  -

همـاهنگی  معاون - (استاندار )رئیس

 - استانداری )جانشین(امـور اقتصادی 

و تجارت استان  معدنسازمان صنعت، 

تعــاون، کــار و  رکلیمد - (دبیــر)

میراث  رکلیمد - رفــاه اجتماعی

و گردشگری  یدستعیصنافرهنگـی، 

دفتـر همـاهنگی  رکلیمد - استان

 رکلیمد - امـور اقتصادی استانداری

 - استان یاحرفهآموزش فنی و 

ریاست دانشکده فرش دانشگاه هنر 

رئیس سـازمان جهـاد  - اسالمی

رئیس اتاق تعاون  - استان کشـاورزی

 ،عیصنا ،رئیس اتاق بازرگانی - استان

رئیس اتاق  - تبریزو کشاورزی  معادن

بر اعضای  عالوه -ن اصناف مرکز استا

در صورت نیاز در خصوص  الذکرفوق

موضوعات مطروحـه و دستورات جلسه 

از افراد دیگـر  تواندیمدبیرخانه 

کارشـناس و مهمان در  عنوانبه

 .جلسات کـارگروه اسـتفاده نماید
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استان در جهت تنظیم بازار اقالم  یهاتیظرفاستفاده از تمامی امکانات و   -

 و... اساسی نظیر توزیع برنج، شکر، گوشت منجمد قرمز و مرغ

 رتنظیم بازا یهاطرحالزم در اجرای  یهاکنترلعمال نظارت و ا -

 رصد مستمر وضعیت بازار و اطمینان از موجودی کاال -

سازمان رئیس  - (رئیس) استاندار

 -ر( )دبی تجارت وصنعت و معدن 

همـاهنگی امـور اقتصادی  معاون

 - دادگستری کلسیرئ -استانداری 

شهرستان  دادستان عمومی و انقالب

رئیس  -اطالعات  رکلیمد -تبریز 

 -ی زیربرنامهسازمان مدیریت و 

 - امور اقتصادی و دارائی رکلیمد

 - سازمان جهاد کشاورزیرئیس 

ی اجاده ونقلحملکل راهداری و مدیر

 ر و رفاه اجتماعیکا ،تعاون رکلیمد -

اتاق بازرگانی صنایع و معادن رئیس  -

پشتیبانی امور  رکلیمد - و کشاورزی

اتاق رئیس  - دامپزشکی رکلیمد - دام

نماینده سازمان حمایت از  - اصناف

 - دکنندگانیتولو  کنندگانمصرف

 -یی  روستامدیر سازمان تعاونی 

شرکت غله و خدمات  رعاملیمد

 بازرگانی
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ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای پروژه خرید تضمینی گندم مازاد  -

 وزارت جهاد کشاورزی یهاهیابالغکشاورزان در چارچوب  مصرفبر 

 )رئیس(  استاندار

 معاون هماهنگی امور اقتصادی 

ر( دبیشرکت غله و خدمات بازرگانی ) 

   یزیربرنامهسازمان مدیریت و رئیس 

  سازمان جهاد کشاورزیرئیس 
 ی اجاده نقل و حملکل راهداری و مدیر

 یی روستامدیر سازمان تعاونی  

  مدیر شعب بانک کشاورزی

  کاران گندمنیاد ملی رئیس ب 

 دبیر اجرایی خانه کشاورز 
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 اساسی( قانون44هایی برای اجرای سیاست های کلی اصل )برنامه ارائهالف ـ 

های صنعت، معدن های مرتبط با اموراقتصادی و بخشب ـ پیگیری اجرای برنامه

 های توسعهو تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچوب برنامه

ندهی های مصوب ستاد فرماها و برنامهپیشنهاد برای اجرای سیاست ارائهپ ـ 

 اقتصادمقاومتی

های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در های حمایت از جریانبرنامه ارائهت ـ 

 سطح استان

 پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان ارائهث ـ 

 های افزایش تولید ناخالص داخلی استانشیوه ارائهج ـ 

ـ  ها و الگوهای تولید و مصرف پایدار هایی برای ترغیب و ترویج روشبرنامه ارائهچ 

 در سطح استان

سازی اقتصادی خانوارهای هایی برای ارتقاء معیشت و ظرفیتبرنامه ارائهح ـ 

 استان

پیشنهاد برای افزایش مشارکت های مردمی در فعالیت های  ارائهخ ـ بررسی و 

 اقتصادی

رات کاال و خدمات بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، د ـ پیگیری توسعه صاد

 معدنی، کشاورزی و خدماتی

راهکارهایی  ارائهذ ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و 

 برای حل مشکل

ر ـ بررسی، پیشگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کاال و خدمات در 

 چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

 بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکز ـ 

ژ ـ پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم 

 حمایت از تولید محصوالت کشاورزی خارج از الگوی کشت

 

 استاندار )رئیس(

 رئیس سازمان استان )دبیر(

معاون هماهنگی امور اقتصادی و 

 انداریتوسعه منابع است

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت  

 استان

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی 

 استن

 مدیرکل امور مالیاتی استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  

 دستی و گردشگری استان

اطالعات  مدیرکل ارتباطات و فناوری

 استان

 مدیرکل آموزش و پرورش استان 

مدیرکل امور بانوان و خانواده 

 استانداری

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

دبیر شورای هماهنگی بانک های 

 استان

 ـ رییس اتاق تعاون استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

 کشاورزی استان

 رئیس اتاق اصناف استان

 اسالمی استانرئیس شورای

یکی از روسای دانشگاه های دولتی 

 رکز استان به انتخاب رییس شورام

 ناظر یا مدیرکل گمرك استان

 مدیرکل بهزیستی استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 استان
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 س ـ پیگیری مصرف بهینه آب در بخش های اقتصادی

توسعه پوشش  ش ـ بررسی روند خرید محصوالت بخش کشاورزی و

بیمه محصوالت کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات 

 حمایتی

راهکایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی  ارائهص ـ 

 کشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری

های قانونی گیری بیشتر از ظرفیتساز و کارهایی برای بهره ارائهض ـ 

ی مناطق آزاد تجای ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های و اجرای

 مرزی

 هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استانبرنامه ارائهط ـ 

ظ ـ تسهیل فرآیند تامین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد 

 نیاز استان

ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورای عالی عالی ذی ربط از جمله شورایع 

 ای و مهارتیعالی آموزش و تربیت فنی، حرفهاشتغال و شورای

هایی برای حمایت از سرمایه گذاری در کار آغازیان برنامه ارائهغ ـ 

بنیان و توسعه کسب و )استارت آپ ها(، کسب و کارهای نوپا و دانش

کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه 

زیست و کارگروه روستایی، عشایری ، شهری و امایش سرزمین و محیط

 نوآوری آموزش، پژوهش، فناوری و

های بلند مدت و میان مدت ف ـ بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه

اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و مرزی در 

 چهارچوب برنامه های توسعه و اهداف توسعه پایدار

گذاری ها و اقدامات ساز و کارهایی برای همسو کردن سرمایه ارائهق ت 

و بخش های غیردولتی براساس اولویت های  توسعه ای نظام بانکی

 اسناد توسعه ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

گذاری در پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه ارائهك ـ پیگیری و 

های نسبی و رقابتی به های مختلف اقتصادی با توجه به مزیتبخش

 ویژه در مناطق روستایی و مرزی

اد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال پیشنه ارائهگ ـ بررسی و 

کل های مرتبط از جمله بانک ها، ادارهبا هماهنگی سازمان

 کل امور مالیاتیاجتماعی و ادارهتامین

ل ـ بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطالعاتی 

در ای و مهارتی ها فنی، حرفهمتقاضیان کار و استفاده از آموزش

راه حل برای  ارائهای ملی در سطح استان و چهارچوب صالحیت حرفه

 کاهش بیکاری

دار با های اولویتهای پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیتبرنامه ارائهم ـ 

 عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمینرعایت تصمیمات شورای

ای بخش ن ـ بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی و حرفه

 دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار

رئیس سازمان بسیج سازندگی 

 استان

 رئیس کانون هماهنگی شورای

 اسالمی کار استان

 ب ـ اعضای متغیر :

 مدیرکل اطالعات استان 

 مدیرکل راه و شهرسازی استان  

 مدیرکل استاندارد استان  

 فرماندار شهرستان حسب مورد  

 رییس پارك علم و فناوری استان 

عامل شرکت شهرك های مدیر 

 صنعتی استان 

مدیرعامل شرکت سهامی اب  

 منطقه ای استان

مدیرعامل سازمان منطقه ازاد 

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی 

 ) در صورت وجود( 

مدیرکل شیالت استان ) برای 

 استان های ساحلی( 

مدیرکل بنادر و دریانوردی  

 در صورت وجود(  استان )

روسای بانک های استان حسب 

 مورد
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 اساس برتوسعه صادرات استان  یهابرنامهو  هایمشخطتنظیم  -1

به بخش صادرات  ارائه قابلو تسهیالت  هاکمکابالغی و تعیین  یهااستیس

حمایتی، هدایتی، فنی، زیربنایی اتخاذ تدابیر  -2و رفع مشکالت و موانع آن 

شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای  -3 و اعتباری بخش صادرات استان

تصمیمات الزم برای تحقق جهش صادرات  اتخاذ وساختاری صادرات استان 

 یهادستگاه هایفعالیتنظارت و ارزیابی  -4 شدهی زیربرنامهبه شکل 

اهداف  براساس کنندیمفعالیت  صادرات نهیزم درکه  ییسازمانهااجرایی و 

و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور 

تمهید امکانات و تسهیالت الزم جهت  -5 کالن صادراتی یهااستیسو سایر 

مختلف اقتصادی استان در راستای  یهابخشنیل به اهداف کمی صادرات 

مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات  شدهی نیبشیپاهداف کالن 

به  ارائهپژوهشی توسعه صادرات و  یهاتیاولوتدوین  -6 غیرنفتی کشور

پیشنهادهای مناسب  ارائهبررسی راهکارها و  -7 ربطذیکارگروه تخصصی 

 :های زیرنهیزم در

زیرساختی و پشتیبان صادرات در  یهاپروژهو  هاطرحرسی و تصویب بر-1

فراهم نمودن تسهیالت الزم برای  -2. ربطذیو پیشنهاد به مراجع  هااستان

خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کاال از  ژهیوبهتوسعه صادرات خدمات 

تشویق و ترغیب صادرکنندگان کاال و خدمات به دریافت  -3. استان

و استفاده از  یالمللنیبمرسوم در تجارت  یهانامهیگواهاستانداردها و 

نوین در مبادله کاال که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش  یاهروش

 -5. افزایش سهم بخش غیردولتی در تجارت خارجی استان -4. دهدیم

استان در امر صادرات از طریق شناخت  یگذارهیسرماتشویق توسعه 

شبکه  یاندازراه -6. نسبی استان یهاتیمزو  هایتوانمند، امکانات هاتیقابل

و  هاطرحاولویت دادن به  -7ی. المللنیببازرگانی داخلی و  یرساناطالع

 صادراتی در تخصیص منابع و تسهیالت استانی یهاپروژه

 (یسئاستاندار )ر

معاون هماهنگی امور اقتصادی 

 استاندار )جانشین(

یس واحد استانی وزارت صنعت، ئر

یس ئر - )دبیر( معدن و تجارت

ـور اقتصادی واحد اسـتانی وزارت ام

یس واحــد اســتانی ئر  - و دارایی

 رکلیمد  - وزارت جهادکشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، 

  - و گردشگری استان یدستعیصنا

یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ئر

یس اتاق تعاون ئر  - و کشاورزی

سرپرست بانک توسـعه   - استان

 یهابانکصـادرات استان یا سـایر 

 -(تخصصـی استان )حسب مورد

یس واحد ئر -گمرك استان رکلیمد

استانی وزارت تعاون، کار و رفاه 

سازمان ملـی  رکلیمد - اجتماعی

یس واحد ئر -اسـتاندارد استان

  - اسـتانی وزارت راه و شهرسازی

 فرمانده نیروی انتظامی استان

مـدیرعامل شـرکت نمایشـگاهی 

 (استان )بدون حق رأی
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 امور مربوط به تولید آرد ونان در سطح استان یهماهنگ ومدیریت  -الف

محصوالت جانبی گندم در  ریسا وتعیین قیمت فروش انواع آرد ونان  -ب 

 و کنندگانمصرفمبانی ابالغی سازمان حمایت  اساس برسطح استان 

 دکنندگانیتول

کنترل آن  تیمسئول و آرد وگندم  ونقلحمل مسئولیت انتخاب شبکه -ج 

 در سطح استان

امور اقتصادی و   -)رئیس(  استاندار

 -)دبیر(  تنعسازمان ص - دارائی

تعزیرات  - سازمان جهاد کشاورزی

اتاق  -ت کل اطالعااداره - حکومتی

سازمان مدیریت و  -ف اصنا

 - مایس و صدا –ی زیربرنامه

 - استاندارد و تحقیقات صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

معاونت  - بهداشتی درمانی تبریز 

 غذا و دارو
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کمیته در راستای تحقق  ءایجاد هماهنگی و تعامالت بین بخشی بین اعضا-1

پیگیری تهیه طرح پایه آمایش  -2 لجستیک استان یهابرنامهاهداف و 

پیگیری تهیه طرح  -3 نسبی و رقابتی یهاتیمزاستان متناسب و متناظر با 

استان با الهام از اسناد باالدستی داخلی و با لحاظ  نقل و حملجامع 

لجستیکی در نقاط  یهاپاركدر حوزه لجستیک یا  یامنطقهرویکردهای 

انتظام بخشی و هماهنگی الزم برای کاهش هزینه و  -4 دار استانمزیت

اقتصادی نمودن فعالیت بخش لجستیک برای جابجایی بار و  -5زمان سفر 

 ارزش جادیا و نقل و حملارائه تسهیالت بانکی به فعالین بخش  ومسافر 

 یزیربرنامه -6 (نسبی استان ) نوسازی ناوگان یهاتیمزمناسب با  افزوده

داخلی و خارجی برای احداث  گذارانهیسرمابرای جذب و جلب 

های لجستیکی و توسعه بازرگانی و لجستیکی هاب ازین مورد یهارساختیز

ی هابخشلجستیکی با  یهاطرحهمکاری در فرایند تهیه  -7... استان  

همکاری برای جذب  -8 هاب لجستیکی یاندازراهمربوطه احداث و 

هماهنگی و انتظام بخشی به فرایند  داخلی و خارجی برای گذارانهیسرما

و ریلی استان برای تسهیل و  یاجادهمرزی  یهاانهیپاامورات مرزی در 

هماهنگی با کشورهای همجوار برای مطالعه  -9 تسریع جریانات مسافر و کاال

 با محوریت استان یامنطقهکریدورهای  یاندازراهو 

عاون هماهنگی امور اقتصادی م

 ()رئیس استاندار

 نقل و حملمدیرکل راهداری و 

 ()دبیر یاجاده

یت از مدیر جذب و حما

سازمان  رئیس - یگذارهیسرما

 رکلیمد -ی زیربرنامهمدیریت و 

راه  رکلیمد –اقتصاد و دارایی  امور

 ناظر گمرکات استان  -و شهرسازی 

رئیس سازمان صنعت و معدن و  -

ی هافرودگاه رکلیمد -تجارت 

 - آهنراه رکلیمد -استان 

 سازمان منطقه آزاد رعاملیمد

مدیرعامل  - ارس صنعتی  -تجاری 

 - منطقه ویژه اقتصادی سهالن

، صنایع، معادن رئیس اتاق بازرگانی

 یهاانجمن  - تبریزو کشاورزی 

 نقل و حمل یهاشرکتصنفی 

 و بین المللی داخلی
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استانی به  کنندگانمصرفگواهینامه رعایت حقوق  ءبررسی و تصویب اعطا -

 متقاضی  خدماتی –بازرگانی  -اقتصادی ) تولیدی یواحدها

ت مرئـیس سـازمان صـیا نماینده 

 - نماینده استانداری -( رئـیس)

تحقیقات  و استانداردکل نماینده اداره

مـدیر نظـارت و بازرسـی  - صنعتی

نماینده  -ی( رأت )بدون حق مص

 کلادارهسازمان جهـاد کشـاورزی، 

دامپزشکی استان و دانشـگاه علوم 

رئـیس  -( مورد حسبپزشکی )

انجمـن حمایـت از حقـوق 

نماینده  -استان  کنندگانمصرف

 ینهادهاو  مؤسسات، هاسازمان

 -د( تخصصـی اسـتانی )حسـب مور

کل امـور اقتصـادی و نماینده اداره

یا نماینده  رعاملیمد  - دارایی

بنگاه اقتصادی متقاضی  اریاالختتام

کارشناس مربوط  -ی( رأـدون حـق ب)

 ی(رأ)بـدون حـق  تمدر سازمان ص
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یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند  هاهیاتحاددر مورد ادغام  یریگمیتصمالف ـ 

 صورت درصنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید  یهارستهاتحادیه، تعیین 

 تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

 و مجامع امور صنفی هاهیاتحادنظارت بر انتخابات  -ب 

 و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن هاهیاتحادرسیدگی و بازرسی عملکرد  -ج 

 آنها با قوانین و مقررات شدهم انجااقدامات 

 مجامع امور صنفی و تصویب مالی یهاصورترسیدگی به بودجه، ترازنامه و  -د 

 آنها

 ت.اس شدهینیبشیپسایر مواردی که در این قانون  -هـ 

 در عالی نظارت هیأتکمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات  - 1تبصره  .

کمیسیون نظارت هر شهرستان  - 2تبصره  .وظایف و اختیارات قانونی است حدود

رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق  منظوربه وامکانات  براساسموظف است 

عالی  هیأتاز سوی  شدهنییتعدستورالعمل  اساس بر هرسالدیگران در ابتدای 

را در هر شهرستان مشخص و جهت  هر صنف ازیموردننظارت تعداد واحدهای 

 .ابالغ کند صنفی مربوط یهاهیاتحادصدور پروانه کسب به 

 ت، معدن و تجارتنعرئیس سازمان ص

 (رئیس)

 -استاندار اریاالختتاماینده مطلع و نم

معاونت  - امور مالیاتیمدیرکل 

 پزشکی دانشگاه علوم یبهداشت

 - تعزیرات حکومتیمدیرکل 

 انتظامیفرماندهی 

تحقیقات صنعتی  و استاندارد رکلیمد

انجمن حمایت از حقوق رئیس  -

 - بسیج اصناف - کنندگانمصرف

، صنایع ، معادن و اتاق بازرگانیرئیس 

رئیس  - اتاق تعاوندبیر  -کشاورزی 

رئیس و نائب  - شورای اسالمی شهر

 رئیس اتاق اصناف مرکز استان
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 دینمایموظایفی که کارگروه تنظیم بازار تعیین  -

نظارت بر حسن انجام مقررات تعزیرات و هماهنگی و پشتیبانی الزم از  -

 طرح مجریان

 )رئیس( استاندار

 تجارت وسازمان صنعت و معدن 

 سازمان جهاد کشاورزی

 ر()دبی یحکومتتعزیرات 
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در راستای ایجاد تحرك اقتصادی و بهبود  هابرنامهو  هایمشخطتنظیم  -

 وکارکسبفضای 

شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری امور گمرکی استان و اتخاذ  -

 از صادرات ژهیوتصمیمات الزم برای رونق ، تسهیل و حمایت 

 اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی یهادستگاه هایفعالیتنظارت و ارزیابی  -

 یهابخش تهیه امکانات و تمهیدات الزم جهت نیل به اهداف صادراتی -

 ستاناقتصادی ا

معاون هماهنگی امور اقتصادی 

ر( ناظر گمرکات استان ) دبی -رئیس( )

 - امور اقتصادی و دارائی رکلیمد -

 رئیس  -ت نعسازمان ص رئیس

 رکلیمد - سازمان جهاد کشاورزی

تعاون کار  رکلیمد - تعزیرات حکومتی

کل نماینده اداره - و رفاه اجتماعی

استاندارد و  رکلیمد - اطالعات

فرماندهی مرزبانی  - تحقیقات صنعتی

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق -ن استا

میراث فرهنگی مدیرکل  - کاال و ارز

 رعاملیمد- و گردشگری یدستعیصنا

 –صــنعتی  یهاشهركشــرکت 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

 کشاورزی
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 رهیمدئتیهبرای برگزاری انتخابات اعضای  یریگمیتصم ونظارت، هماهنگی  -

 صنفی مرکز استان یهاهیاتحاد بازرس و

سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

 (رئیس)

استانداری در مرکز استان و فرمانداری 

 هاشهرستاندر سایر 

اتاق  سهیرئ ئتیهیکی از اعضای 

 سهیرئ ئتیهاصناف به انتخاب 

 

 معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی )شرح وظایف(-1-2-5

اجرایی  یهادستگاههای اقتصادی و بازرگانی های الزم جهت برگزاری همایشانجام هماهنگی .1

 در چارچوب اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مربوط. ربطذی

تحلیلی از وضعیت اقتصادی و بازرگانی استان و ارائه گزارشات و  یهاگزارشاخذ و بررسی  .2

 در استان. ربطذیهای پیشنهادات الزم به شوراها و کمیسیون

های واحدهای ها و برنامهاجرای طرح نهیزم درهای الزم نظارت بر انجام مطالعات و بررسی .3

 اجرایی استان و شناخت استعدادهای بالقوه استان.

های ، انجام مطالعه و بررسی شناخت استعدادهای رشد اقتصادی و تولیدی و جاذبهریزیبرنامه .4

اقتصادی و تولیدی در  یهایمشخطو  هااستیسگذاری استان در جهت کمک به سرمایه

 چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.

 ارائهاقتصادی استان و  هایفعالیتارزیابی  منظوربهاطالعات الزم  یآورجمعهماهنگی برای  .5

 گزارش پیشرفت به مقام مافوق.

موجبات نظارت و مراقبت از تشکیل جلسات شورای آرد و نان استان و پیگیری اجرای  نیتأم .6

 های دولت در این زمینه.سیاست

ها و فعالیت های الزم در جهت رفع مسایل و مشکالت ناشی از اجرای طرحانجام بررسی .7

استان و فراهم آوردن موجبات تشویق و توجیه صادرکنندگان  یرنفتیغمربوط به صادرات 

 فوق. نهیزم درهای بیشتر گذاریمحلی به انجام سرمایه

 نظارت و ایجاد هماهنگی در انجام عملیات اجرایی مربوط به مقررات صادرات و واردات. .8

 ارائه مشاوره به مدیرکل. .9

و اختیارات  هاتیمسئولعیین وظایف و حدود و ت کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان .10

الزم در  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 .موارد ضروری
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کارشناسی، شرکت در  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .11

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهماجلسات، 

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس .12

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. .13

 

 )شرح وظایف( یرئیس گروه هماهنگی امور اقتصاد-2-2-5

اقتصادی، کشاورزی، دامپروری، صنعتی،  یهانهیزممطالعه و بررسی امکانات موجود استان در  .1

 توسعه اقتصادی و اجتماعی استان. یهابرنامهبرداری و پیشبرد بهره منظوربهتولیدی و... 

و  ربطذیاجرایی  یهادستگاهمناسب کارشناسی به  حلراهو ارائه پیشنهاد و  لیتحل و هیتجز .2

 شکالت آنها.، مسائل و مهاینارسائالزم برای رفع  یهایریگیپانجام 

اقتصادی در استان و ارائه گزارش پیشرفت امور اقتصادی  یواحدهابررسی و ارزیابی فعالیت  .3

 استان. ریزیبرنامهو شورای  ربطذیو تولیدی استان به مقامات 

اجرای آنها  منظوربههای الزم و پیگیری هادستورالعملو  هانامهنیآئبررسی قوانین و مقررات،  .4

 .یتمرکززدائهای و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در جهت نیل به سیاست

، توسعه و گسترش ،ءدر امر احیا ربطذیاجرایی  یهادستگاههماهنگی و همکاری با  .5

 و اراضی مستعد کشاورزی سطح استان. هاجنگلاز مراتع،  یبرداربهره

 اظهارنظرتابعه و بررسی و  یهاشهرستانی اقدام و مراقبت در تشکیل فعالیت شورای کشاورز .6

اجرایی استان در ارتباط با مسائل مربوط به کشاورزی و  یهادستگاهنسبت به پیشنهاد 

 دامپروری.

 بررسی، مطالعه و هماهنگی در امور مربوط به آب و آبخیزداری و پیشنهاد طرح در امور آب استان. .7

 و سطح االرضی استان. یاالرضتحتریزی و نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب برنامه .8

ریزی، هماهنگی و نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و کاالهای اساسی و سایر مواردی که برنامه .9

 شود و امور مربوط به تنظیم بازار کاال و خدمات.می یبندهیسهماز طریق دولت 

مسایل و موضوعات اقتصادی و تنظیم و  نهیزم دراطالعات  یآورجمعمطالعه و تحقیق و  .10

 تلخیص اطالعات مربوطه.

اساس ارزیابی منابع تابعه بر یهاشهرستانهای توسعه اقتصادی در بررسی امکانات و ظرفیت .11

 و نیروی انسانی و عوامل تولید.

از مشکالت جلوگیری  منظوربهرسیدگی و پیگیری و حل مشکالت صنایع و مراکز تولیدی  .12

 استان. یهاشهرستانحاد اجتماعی، امنیتی و سیاسی در سطح 

 های مختلف. نهیزم درو ارائه گزارش ساالنه توسعه اقتصادی استان  یرساناطالع .13

برتر اقتصادی  یهاشاخصریزی اقتصادی بر اساس بررسی و نظارت بر تهیه الگوهای برنامه .14

 استان و ارائه گزارش الزم به مافوق.

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .15
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و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .16

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. .17

 

 )شرح وظایف( عادنرئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و م -3-2-5

صنایع و معادن استان و قوانین و مقررات ناظر بر آنها و  یشناسبیآسمطالعه، بررسی و  .1

 مسئول استان. یهاسازمانمناسب با همکاری  یهاحلراهپیشنهاد 

و  هاطرحمرتبط با صنعت و معدن استان در تهیه  یهاسازمانو  هادستگاههمکاری با  .2

 پیشرفت صنعت استان. یهابرنامه

تدوین استراتژی صنعتی و پیشنهاد و اصالح استراتژی موجود با  نهیزم درمطالعه و بررسی  .3

 مسئول. یهاسازمانهمکاری 

تولیدی و صنایع و معادن و  یواحدهااطالعات در ارتباط با آمار تعداد  یآورجمعتهیه و  .4

 م به مقامات مسئول.الز یهاگزارشمحصوالت صنعتی و معدنی استان و ارائه 

 هاطرحموردی از واحدها،  یهاگزارشتهیه گزارشات الزم از وضعیت صنعت و معدن استان و  .5

 و کارخانجات و معادن استان.
مختلف  یهاسازماناندازی با ادارات و رسیدگی به مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی در حال راه .6

 آب و برق. یهاشرکتجهاد کشاورزی،  کلاداره، ستیزطیمح، صنایع و معادن، ازجمله

وضعیت عرضه و تقاضا  خصوص درالزم  یهاگزارشبررسی نیازهای بازرگانی استان و تهیه  .7

 در بازار.

 مسئول. یهادستگاهبازرگانی استان به  یهاینارسائانعکاس مشکالت و  .8

 بازرگانی و چگونگی اجرای مقررات در سطح استان. یکاالهاپیگیری عملکرد مبادالت  .9

 پیگیری مشکالت و مسائل مربوط به صادرات و واردات استان. .10

 منظوربهسازی صنفی در سطح استان و زمینه یهاهیاتحادپیگیری نحوه فعالیت مجامع و  .11

 آنان در تنظیم بازار. مؤثرترایفای نقش 

 هاهیاتحادواردات و صادرات و  یهادستورالعملو  هانامهنیآئ خصوص دراظهارنظر کارشناسی  .12

 و مجامع صنفی. هاسازمانو 

 یهاشگاهینمادر برگزاری  ربطذیهای ها و سازمانهمکاری و هماهنگی با سایر دستگاه .13

 معرفی کاالها و تولیدات استان. منظوربهبازرگانی داخلی و خارجی 

 یهاینیبشیپستراتژیک در سطح استان و توزیع کاالهای ا یهابرنامههمکاری در تنظیم  .14

 جلوگیری از کمبود و یا قحطی اجناس و کاالهای ضروری. منظوربهالزم 

ربوط به بازرگانی و م یهاکارگروهو  هاتهیکمو  هاونیسیکمعضویت و شرکت در جلسات  .15

 صنایع و معدن

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .16
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و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .17

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. .18
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 )شرح وظایف( توسعه مدیریت و منابع انسانی معاون-6

منابع انسانی  اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت یهایمشخطو  هااستیسنظارت بر اجرای  -1

 و اداری، رفاهی و استخدامی استانداری و واحدهای تابع در چارچوب ضوابط و مقررات.

 نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابع. -2

عه ـوسـت هـنـیـزم دره ـعـابـای تـدهـداری و واحـانـتـالت اسـکـشـو م اـهیائـارسـنکاس ـعـان -3

 .ربطذیمدیریت و منابع انسانی به مراجع 

استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام  ازین مورداعالم نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی  -4

 استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه. تشریفات مربوط به بکارگیری، جذب،

و تهیه و تنظیم و صدور اسناد  هانهیهزز نگهداری دفاتر، اعتبارات، نظارت بر اجرای امور مالی اعم ا -5

 اساس قوانین و مقررات.صول اعتبارات تخصصی استانداری برمالی و و

مربوط به برقراری حقوق و مزایا و  یهادستورالعملنظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و  -6

 مربوطه در استانداری و واحدهای تابع. یهاالعادهفوق

قوانین و مقررات  براساسنظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه  -7

 مربوطه.

 استانداری. شدهابالغنظارت بر اجرای بودجه تفصیلی  -8

( یاهیسرما یهاییداراو تملک  یانهیهزنظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی )اعتبارات  -9

با رعایت مقررات و  شدهمیتنظ یهابرنامهاساس تابعه بر یهایبخشدارو  هایفرمانداراستانداری، 

 بودجه. یهادستورالعملضوابط و 

نظارت بر امور مربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و  -10

و  هااستیسمناسب در چارچوب  یهاآموزش ینیبشیپو  یدهسازمانواحدهای تابعه از طریق 

 و مراجع ذیصالح. کشوروزارتابالغی  یهابرنامه

 برو نظارت  یافزارسختو  یافزارنرممناسب  یهابستهمربوط به تهیه  امور بر نظارت و مدیریت  -11

 تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابع. منظوربهمذکور  یهابسته آموزش

 استان. اداریشورایهای تحول اداری و مصوبات و طرح هابرنامهنظارت عالیه بر نحوه اجرای  -12

مطالعاتی و پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و هماهنگی و  یهاطرحنظارت بر اجرای  -13

 استان و ارزشیابی آن. یآورفنتوسعه  امور برنظارت 

وابسته در چارچوب  یهاسازمانآموزشی استانداری و واحدهای تابعه و  ریزیبرنامه ونیازسنجی  -14

 ابالغی. یهااستیس

انجام کار، تهیه و تنظیم و پیشنهاد  یهاروشالزم در مورد  یهایبررسنظارت بر انجام مطالعات و  -15

تابعه  یهایبخشدارسازمانی استانداری، فرمانداری و  یهاپستتشکیالت تفضیلی و شرح وظایف 

 در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
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ای کمیته کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه -16

 .کشوروزارتدبیرخانه ستاد 

 براساسابعه تاختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای  یهاهیروو  هاروشنظارت بر نحوه اجرای  -17

 .کشوروزارتهماهنگی ها و ضوابط ابالغی با شاخص

 استانداری و واحدهای تابع. یوربهرهنظارت بر انجام امور مربوط به  -18

 اجرایی کار. یهاهیروو  هادستورالعملو  هانامهنیآئنظارت بر چگونگی انجام  -19

ها و بخشنامه هادستورالعمل، هابرنامهاعم از  ادارینظاماصالح  راهنقشهنظارت عالیه بر نحوه اجرای  -20

 های اجرایی استان.اداری در دستگاه عالیشورایو مصوبات 

 و سنواتی استانداری و واحدهای تابع. بلندمدتاستراتژی،  یهابرنامهتهیه  -21

 نوین مدیریتی در سطح استانداری و واحدهای تابع. یهایفناورتوسعه مدیریت و  -22

 تابعه. در سطح استانداری و واحدهای یسازمان فرهنگارتقاء  -23

و  ،راهبردی توسعه مدیریت یشورا و توسعه، ریزیبرنامهانجام وظایف جانشینی استاندار در شورای  ـ 24

 استان. اداریشورای

 

 اداریتحول، نوسازی و ریزیبرنامهمدیرکل دفتر -1-6

 .استان اداریشورای دبیرخانه با مرتبط امور کلیه انجام بر نظارت و ریزیبرنامه -1

 .استانداری مدیریت توسعه کارگروه دبیرخانه با مرتبط امور کلیه انجام بر نظارت و ریزیبرنامه -2

 و فرایندها ساختار، اصالح کمیته دبیرخانه با مرتبط امور کلیه انجام بر نظارت و ریزیبرنامه -3

 .مدیریتی هایفناوری

 پیشنهادهای نظام بررسی کمیته دبیرخانه با مرتبط امور کلیه انجام بر و نظارت ریزیبرنامه -4

 تابع. واحدهای و استانداری

 هابخشنامه و هادستورالعمل ها،برنامه از اعم ادارینظام اصالح راهنقشه اجرای بر و نظارت ریزیبرنامه -5

 .تابعه هایبخشداری و هافرمانداری استانداری، در اداری عالیشورای مصوبات و

 .ربطذی مسئولین هماهنگی استان با در ادارینظام اصالح برنامه تحقق بر نظارت -6

 .تابع واحدهای و استانداری در دانشمدیریت نظام برای استقرار ریزیبرنامه -7

 .واحدهای تابع و استانداری کارکنان وریبهره افزایش و عملکرد بهبود توانمندسازی، برای ریزیبرنامه -8

 سازمانی. تعالی راستای در مدیریتی هایسیستم سایر و وریبهره نظام استقرار بر نظارت و ریزیبرنامه -9

 تخصصی واحد هماهنگی با سازمانی تابع واحدهای و استانداری تشکیالت راهبری امور مربوط به -10

 .کشوروزارت ربطذی

های برنامه جامع سیاست راستای در واحدهای تابعو  استانداری تشکیالت عدم گسترش بر نظارت -11

 .دولت اندازه نمودن و منطقی اداریتحول
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 و استانداری در کار انجام فرایندهای بهبود اصالح و مستندسازی جهت الزم هایریزیبرنامه -12

 .تابع واحدهای

کار  انجام فرایندهای مستندسازی دستگاه، در بعد وظایف سازمان مستمر یریبازخوردگ و نظارت -13

 انجام هایوشر بهبود و اصالح برای پیشنهادی راهکارهای تدوین و واحدها وظایف تقسیم منظوربه

 .واحدهای تابعاستانداری و  سطح در کار

 استفاده و هاهزینه بندیطبقه منابع، تخصیص فرآیند سازیپیاده خصوص در نظارت و ریزیبرنامه -14

و عملیاتی  ها و در تطبیق با بودجهها و برنامهمرتبط با طرح افتهیصیتخص مالی منابع از بهینه

 .سازمانی تابع واحدهای و استانداری ساالنه

 هابرنامه قالب در واحدهای تابع و استانداری بودجه نامهموافقت تنظیم و تهیه بر و نظارت ریزیبرنامه -15

 .تابعه واحدهای و استانداری بودجه مستمر عملکرد ارزیابی و مبتنی بر بودجه عملیاتی و

 واحدهای و استانداری به مربوط آموزشی هایو اجرای برنامه تدوین بر فرایند نظارت و ریزیبرنامه -16

 .ربطذی مراجع مصوب هایبرنامه و هایمشخط ها،سیاست اساسبر تابعه سازمانی

 اعم تابعه واحدهای و استانداری و مطالعاتی پژوهشی امور کلیه فرایند انجام بر و نظارت ریزیبرنامه -17

تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای الزم از مبادی  و پژوهشی نیازهای ها واولویت تعیین از

 .ربطذی

 ها و نهادها.علمی بین استانداری و سایر سازمان یهانامهتفاهمو اجرای  انعقاد روند بر نظارت -18

 امور با مرتبط اجرایی یهادستورالعمل و هابخشنامه با آشنایی و مقررات و قوانین بررسی و مطالعه -19

 .دفتر

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز -20

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  -21

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان  هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخطارائه  -22

 تحت سرپرستی.
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 اداریتحول، نوسازی و یزیربرنامهدفتر  ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 31جدول )
 استناد قانونی شورا / کارگروه / کمیته ردیف

 شورای اداری استان 1

 عالیشورای 30/07/77مورخ  602/12مصوبه شماره  22ماده 

اجرایی تشکیل شورای اداری استان به  نامهنییآاداری و 

 عالیشورایکشور مصوب  یهااستانریاست استاندار در تمامی 

 26/02/1378مورخ  330/70اداری به شماره 

 شورای راهبری توسعه مدیریت استان 2
عالی یشورا 5/9/93مورخ  11852/93/206مصوبه شماره 

 اداری

 شورای پژوهش استانداری 3
-336427آیین نامه شورای پژوهش استانداری به شماره 

23/12/1397 

 استانی 3کارگروه منطقه  4
ی پنجگانه هاکارگروهدستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات 

 وزیر محترم کشور( 7/1/93مورخ  375نامه شماره ) مناطق

5 
کارگروه توسعه مدیریت استانداری )ذیل شورای راهبری 

 ی اجرایی و استانی(هادستگاهتوسعه مدیریت 

 اصالحیه و  5/9/93-11852/93/206نامه شماره تصویب

 11/9/98مورخ 181967شماره

 کارگروه نظام پیشنهادات 6

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری 

معاون 11/9/98مورخ 181967ارهنامه شم) مویرایش سو

 (کشوروزارتمحترم توسعه مدیریت و منابع 

 12/3/1398 -هـ  54487/ ت  29018تصویب نامه شماره  کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری )آپفن( 7

8 
 ی مدیریتیهایفناورکمیته اصالح ساختار، فرایندها و 

 )استانداریدستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت (

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری 

معاون 11/9/98مورخ 181967نامه شماره) مویرایش سو

کشور( به استناد مصوبه محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت

 عالی اداریشورای 5/9/93مورخ  11852/93/206شماره 

 تیم بهبود فرایند 9

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری 

معاون 11/9/98مورخ 181967نامه شماره) مویرایش سو

 (کشوروزارتمحترم توسعه مدیریت و منابع 
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اداریتحول، نوسازی و یزیربرنامهدفتر  ها و کمیته هایشوراها، کارگروه شرح( 32جدول )  

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

1 

ن
تا

س
ی ا

دار
ی ا

ورا
ش

 

و نهادها و  اجرایی یهادستگاه هایفعالیتها و در برنامه یجاد هماهنگیا -

بیشتر از  هر چه گیریمنظور بهرهبه استان مستقر در سطح هایارگان ریسا

در  توسعه هایو برنامه دولت عمومی هایسیاست ساختن آنها و محقق توان

  شهرستان و استان سطح

 در استان اجرایی واحدهای کلیه یمساعکیو تشر رویه ایجاد وحدت -

  امور پیشرفت

 و منطقی هایحلپیشنهادها و راه و ارائه استان و مشکالت مسائل بررسی -

  ربطذی مراجع به آنها رفع منظوربه مناسب

 اجرایی یهادستگاه از سوی که مواردی در خصوص و اتخاذ تصمیم بررسی -

  شودمی پیشنهاد استان در مستقر

 مردم و یا نمایندگان جمعه ائمه از سوی مطروحه و مشکالت مسائل بررسی -

  اسالمیشورای مجلس رن داستا

 استاندار در چارچوب از سوی که مواردی و اظهارنظر در خصوص بررسی -

 .شودمی مطرح مربوطو مقررات  نیقوان

معاون توسعه مدیریت و  - (استاندار )رئیس

مدیرکل دفتر  - منابع )جانشین(

 ، نوسازی و تحول ادرای )دبیر(ریزیبرنامه

 ستادی دار و مدیراناستان عاونینم -

 اجرایی مسئول باالترین  -استانداری

مستقر  هایوزارتخانه و مستقل هایسازمان

 واحدهای مسئول باالترین - در استان

 به وابسته هایو شرکت مؤسسات استانی

مستقر  قضایی مقام ناالتریب - هاوزارتخانه

مستقر در  یهادانشگاه وسایر - در استان

 و انتظامی ارشد نظامی فرماندهان - استان

  -استان یمایمرکز صداوس ئیسر - استان

 مدیریتی سطح باالترین یا روسای مدیران

هردار ش - در استان اسالمی انقالب نهادهای

و  ، مدیرانفرمانداران - مرکز استان

و  مسئولین -ر ها و سایبانک سرپرستان

و صالحدید  با تشخیص استان مدیران

 استاندار

2 

ن
تا

س
ت ا

ری
دی

ه م
سع

تو
ی 

بر
اه

ی ر
ورا

ش
 

های کلی ی مناسب برای اجرایی نمودن سیاستسازوکارهاطراحی 

اداری موضوع راه اصالح نظامابالغی مقام معظم رهبری و نقشه ادارینظام

اداری در  عالیشورای 20/1/1393تاریخ  560/93/206مصوبه شماره 

 وابستهی هاسازماندستگاه و 

قانون اتخاذ سازوکارهای الزم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در 

 مدیریت خدمات کشوری 

 ادارینظامهای اصالح رای برنامهی بودجه مناسب برای اجنیبشیپ

همچنین های الزم برای مدیریت عملکرد دستگاه و تدوین و اجرای برنامه

 وریکارایی و بهره ارتقاء

مستقر در ) اداریتحولریزی نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامه ارائه

  اجراشدههای این سازمان( از طریق بررسی و مطالعه برنامه

دستگاه و  ادارینظامتهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصالح 

 آن به دبیرخانه ستاد  ارائههای تابعه و سازمان

ی وابسته یا تابعه و هاشرکتو  مؤسساتها، هدایت و راهبری سازمان

و  ادارینظامی اصالح هابرنامهخصوص اجرای دقیق  واحدهای استانی در

 کنترل و نظارت بر آن ها.

  رئیس(استاندار )

  دبیر() یزیربرنامهرئیس سازمان مدیریت و 

  معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

چهار نفر مدیرکل دستگاه اجرایی یا رئیس 

  دانشگاه به انتخاب استاندار

  انتخاب استانداریکی از فرمانداران به 

  شهردار مرکز استان 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 سازمان

اطالعات و شبکه مدیرکل دفتر فناوری

  دولت استانداری

های مختلف  نهیدرزم نظرصاحبدو نفر 

  مدیریتی با انتخاب استاندار

ی اجرایی حسب هادستگاهمدیران کل  

 مورد
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های پژوهشی استانداری و مشیهای کالن، اهداف وخطتعیین سیاست -

های پژوهشی استانداری و بررسی، تصویب و ابالغ اولویت ،واحدهای تابع

های در قالب شبکه تحقیقات استانداری،تصویب نهایی پروژه واحدهای تابع

های د در گروهئیهای کارشناسی و تاپژوهشی پس از بررسی اولیه درکمیته

پژوهشی ،تشخیص و احراز موارد مربوط به حق تألیف و ترجمه، حق تحقیق 

گذاری و سیاست و حق تصنیف در موارد مرتبط با قانون خدمات کشوری،

مند کردن نحوه عملکرد دفاتر در خصوص پژوهش و فناوری در چارچوب منظا

های اهتمام در کاربردی نمودن نتایج طرح های ابالغی وضوابط و دستورالعمل

ها، گذاریربط و استفاده از نتایج آن در سیاستمطالعاتی با مشارکت دفاتر ذی

 .واحدهای تابعهای اجرائی استانداری و ها و طراحی پروژهریزیبرنامه

 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 

 )رئیس شورا(.

اداری ریزی، نوسازی و تحولمدیرکل برنامه

 استانداری )دبیرشورا(.

نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

 )در سطح مدیرکل(.

نماینده معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

 )در سطح مدیرکل(.

نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی )در 

 سطح مدیرکل(.

نماینده حوزه استاندار با معرفی مدیرکل 

 عمومی.محترم دفتر استاندار و روابط

 وخانواده استانداری.مدیرکل امور بانوان 

نفر از کارشناسان استانداری )به پیشنهاد  2

دبیر و تایید شورا و ابالغ رئیس شورا به 

 مدت یکسال(.

مدیرکل مرتبط با طرح موضوعات ارائه شده 

 در شورا از استانداری )حسب مورد(.

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
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ایجاد وحدت رویه در اجرای  -هماهنگی بین ستاد و مناطق  ایجاد تعامل و

 قوانین و مقررات

 های عمومی دولت ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست

  هااستانبرداری بهینه از تجارب استفاده و بهره 

  ایاندیشی در خصوص مسایل مهم منطقهنظر و همتبادل 

 در سطوح مختلف مناطق  ریزیبرنامههای نظام ارتقاء شاخص

 های ملی و استانیگیریدر تصمیم هااستانتقویت نقش 

 .یامنطقههای توسعه و ایجاد تجربیات و ارائه برنامه ییافزاهم 

استانداران آذربایجان شرقی، اردبیل، 

 آذربایجان غربی، زنجان و کردستان

تبصره: معاونین استاندار و مدیران کل 

 گروه هر منطقهحسب تشخیص اعضاء کار

اداری ریزی، نوسازی و تحولدفتر برنامه

 )دبیر استان آذربایجان شرقی(



 249 ■...معاونت توسعه مدیریت و منابع  های مدیریتیپستششم: فصل 

 

 

 

 

 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

5 

ی
دار

تان
س

ت ا
ری

دی
ه م

سع
تو

ه 
رو

رگ
کا

 

ت 
ری

دی
ه م

سع
تو

ی 
بر

اه
ی ر

ورا
ش

ل 
ذی

(
اه

تگ
س

د
ها

ی(
تان

س
و ا

ی 
رای

اج
ی 

 

 

تالش برای ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران واحدهای مختلف و جلب 

های تحول اداری مشارکت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای برنامه

تحول اداری مصوب های و برنامه هاطرحاجرای  منظور به یزیربرنامه -

 کارگروه وور کشتوسعه مدیریت وزارت راهبریشورای، عالی اداریشورای

الزم به مدیران برای اجرای  منابع واعطاء اختیارات  -توسعه مدیریت استان 

های تحول اداری عملیاتی برنامهتهیه برنامه جامع  -های تحول اداری برنامه

استانداردهای انجام تدوین  - ربطذیدر چارچوب مصوبات مراجع  استانداری

اختیارات به  ضیتفو وشناسایی، تصویب  -و عمومی کار در مشاغل تخصصی 

ها سازی روشتدوین و به -در راستای تمرکززدایی  هایبخشدار وها فرمانداری

 وبررسی  - کنترل کیفیت انجام کار و نظارت بر تحقق آنها هایو فرآیند

 عیتوز وترکیب  سازی ساختار،معیارهای الزم در جهت بهینهپیشنهاد  بیتصو

 وکشور توسعه مدیریت وزارت راهبریشورای ارائه به نسانی جهتانیروی

های خاص ها و برنامهپیشنهاد طرح -راهبری توسعه مدیریت استان یشورا

ابالغی به  یهایمشخطها و اصالحات اداری در چارچوب سیاست

توسعه مدیریت  راهبریشورای وکشور توسعه مدیریت وزارتراهبری شورای

استانداری،  یوربهره ءالزم برای ارتقا یهابرنامهی اجرا ویب تصو -استان 

ی راهبردی هابرنامهبر اجرای  نظارت وتصویب  - هایبخشدار و هایفرماندار

ی و فعال نمودن اندازراه - هایبخشدار هایفرماندارعملیاتی استانداری، 

 -ی تحول اداری هابرنامهسازی و پیگیری ی تخصصی جهت تصمیمهاتهیکم

 در هخذات متتصمیمو تصویب بررسی  ،تخصصی یهاتهیکمراهبری و هدایت 

تهیه گزارش تحلیلی  - مذکور یهاتهیکم یسو ازپیشنهادات واصله  خصوص

توسعه  راهبریبه شورایی تحول اداری و ارائه آن هابرنامهادواری از اجرای 

 کشور.مدیریت وزارت

 استاندار )رئیس(

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 

 (ریدب)جانشین و 

 معاون هماهنگی امور عمرانی

 یاجتماع ومعاون سیاسی، امنیتی 

ریزی، نوسازی و مدیرکل دفتر برنامه

 تحول اداری بعنوان )مسئول دبیرخانه(

 یمال ومدیرکل امور اداری 

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی 

 و امور حقوقی

 دولت شبکه واطالعات فناوری مدیریت

نظر در مسایل مدیریتی یک نفر صاحب

 و سازمانی با انتخاب استاندار.

های که معاونت : استانداری1 تبصره

 وامنیتی و انتظامی از معاونت سیاسی 

معاون  باشد، هر دوی مجزا میاجتماع

 .باشندیمعضو کارگروه 

های که دارای معاونت استانداری: 2: تبصره

باشند. هماهنگی و مدیریت امور زائران می

 معاون مربوط عضو کارگروه می باشد.
: در زمان برگزاری جلسه با 3تبصره 

ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و 

توسعه منابع، دبیری جلسه به عهده 

ریزی، نوسازی و مدیرکل دفتر برنامه

 تحول اداری می باشد.
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های مدیریتی )نسخه ذیل کمیته اصالح ساختار، فرایندها و فناوری -
نظام پیشنهادات در مرحله بازنگری نهایی جهت طرح و  نامهنیآئاولیه 

ی مدیریتی هایفناوراصالح ساختار، فرایندها و  تصویب در کمیته
 باشد.(می

 شرح وظایف کمیته 17اجرای بند  -
 

 

زی و ی، نوسازیربرنامهمعاون دفتر 
معاون  -نماینده  عنوانبهاداری تحول

توسعه مدیریت و منابع استانداری 
نماینده دفتر بازرسی  -)رئیس( 

 -نماینده حوزه استاندار(  عنوانبه)
نماینده معاونت سیاسی، امنیتی و 

نماینده معاونت هماهنگی  -اجتماعی 
نماینده / نمایندگان واحد  -امور عمرانی 

رئیس گروه  -مربوطه حسب مورد 
ریزی، اداری دفتر برنامهنوسازی و تحول

)دبیر  عنوانبهاداری نوسازی و تحول
 بدون حق رأی(
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عالی تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی مرتبط از جمله شورای _

آموزش و عالی عالی انقالب فرهنگی و شورایآموزش و پروروش، شورای

 ای و مهارتیتربیت فنی، حرفه

ـ هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی 

های ها و ظرفیتگیری از توانمندیبا مراکز تولیدی و صنعتی و بهره

 تخصصی آنها برای توسعه و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی

و ارتقاء مراکز رشد،  راهکارهای حمایت از توسعه ارائهـ بررسی و 

های دانش بنیان های فناوری و شرکتهای علم و فناوری و شهركپارك

بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، و کسب و کارهای نوپا و دانش

 گذاریاشتغال و سرمایه

های ها و ظرفیتگیری از توانمندیـ تمهید راهکارهایی برای بهره

ها و راکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکلها به ویژه متخصصی سازمان

 های صنفی در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان و کشورانجمن

هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری ـ تمهید برنامه

 دراستان

اطالعات راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری ارائهـ بررسی و 

 اقتصادی، فرهنگی های مختلف اجتماعی،در زمینه

های پژوهشی های اطالعاتی طرحـ هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک

ها و جلوگیری از اجرای افزایی، کاهش هزینهمنظور ارتقاء هماستان به

 ها غیرضروری و تکراریپژوهش

های پژوهشی استان و جهت دادن و پیشنهاد اولویت ارائهـ بررسی و 

 های اجرایی به سمت آنهدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه

 ـ پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور

ها، ها، نوآوریسازی ایدههایی برای حمایت از تجاریـ تمهید برنامه

 اکتشافات و اختراعات

های تحصیلی مراکز آموزش عالی هایی برای انطباق رشتهتخاذ سیاستـ ا

 ای و نیازهای بازار کار استانهای منطقهمتناسب با مزیت

 های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشیـ بررسی راه

راهکارهای توسعه مشارکتی بخش غیردولتی در امور  ارائهـ بررسی و 

 مربوط

ای و مهارتی های نظام آموزش فنی، حرفهیشنهاد اولویتپ ارائهـ بررسی و 

های اقتصادی در تمام سطوح علمی براساس استان به تفکیک بخش

 آمایش سرزمین

برداران و پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهره ارائهـ بررسی و 

 ها مهارتی در مراحل مختلفنفعان آموزشای و کلیه ذیهای حرفهنظام

سازی برای استقرار چهارچوب صالحیت تدوین و زمینه ـ همکاری در

 ای ملی در استانحرفه

ـ پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر 

 مناطق روستایی و محروم

 ها مهارتی و کاربردیـ پیگیری توسعه آموزش

 های برتر پژوهشی و فناوریـ تمهید برنامه هایی برای تجلیل از چهره

 

استاندار )رئیس( ـ یکی از روسای 

دانشگاه های دولتی مرکز استان به 

انتخاب شورا ـ رییس دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ 

مدیرکل آموزش و پرورش استان ـ 

اطالعات مدیرکل ارتباطات و فناوری

ان ـ رئیس جهاد دانشگاه استان ـ است

مدیرکل استاندارد استان ـ رئیس پارك 

علم و فناوری استان ـ مدیرکل صدا و 

سیمای مرکز استان ـ رییس سازمان 

جهادکشاورزی استان ـ مدیرکل امور 

 بانوان و خانواده استانداری

 اعضای متغیر :

ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 

ر و رفاه اجتماعی ـ مدیرکل تعاون، کا

ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  استان 

دستی و گردشگری استان ـ مدیرکل 

حفاظت محیط زیست استان ـ مدیرکل 

هواشناسی استان ـرئیس مرکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان ـ رئیس دانشگاه جامع 

علمی و کاربردی استان ـ رئیس دانشگاه 

استانی ـ رئیس بنیاد ازاد اسالمی واحد 

ملی نخبگان استان  ـ رئیس خانه 

فرماندار  –صنعت، معدن و تجارت 

 شهرستان حسب مورد
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ها اداری استانداری، فرمانداریتهیه برنامه جامع اصالح نظام-

راحی مدل مدیریتی ط -اداری راه اصالح نظاممنطبق با نقشه هایبخشدار

 هایبخشدار وها خدمات به استانداری، فرمانداری ارائهنوین برای اداره و 

ی واگذارقابلو واحدهای  هاتیفعالشناسایی واحدها، وظایف،  -

هیه برنامه ت - فعاالن ریساها به ها و بخشداریاستانداری، فرمانداری

ها، ها، اولویتها شامل عناوین خدمات و فعالیتی واگذاری تصدیعملیات

عیین ت -ها، مقررات و نظایر آن ی، شیوه واگذاریبندزماناهداف کمی، 

جهت  هایبخشدار وها فرمانداری بهی واگذارقابل اراتیاخت ووظایف 

 ها،ی شوراها، کمیسیونماندهسا وبررسی  -یی تمرکززدا وتفویض اختیار 

و اعالم نظر  بررسی -گیری مجامع تصمیم ریسا وها ها، کارگروهتهکمی

در  هایبخشدار وها استانداری، فرمانداری ساختار و تشکیالت نهیزم در

 هیته و ررسیب -گر راستای طراحی ساختار مناسب، چابک وتسهیل

 انجام کار استانداری،های فرآیندها و روشبرنامه عملیاتی اصالح 

فرایندهای انجام کار  اصالح وسازی مستند - هایبخشدار وها فرمانداری

ها و استانداری، فرمانداری رجوعاربابی دارا واختصاصی، مشترك 

 شدهاصالحرایندهای ی الزم جهت استقرار فزیربرنامه -ها بخشداری

 -داری توماسیون ادر سیستم ا هایبخشدار وها استانداری، فرمانداری

سپاری، مشارکت، های مشارکت و واگذاری مانند برونتعیین شیوه

سازی و خرید خدمات برای انجام شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی

خدمات و  شدهمامتتعیین قیمت  -های دستگاه وظایف و فعالیت

عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی  تهیه برنامه -ها فعالیت

و  شدهتمامت ی براساس قیمبندزمان، هاتیاولو، هاروشل، اهداف، شام

های پشتیبان بری استقرار مدلطراحی و راه -استانداردهای مصوب 

، کنترل پروژه، کنترل یمال واداری  انضباط وهای توسعه نظم مانند نظام

ی، پیمانکاری، سازیخصوصسپاری، های شراکت )بروناهداف، نظام

 رسازیاستاندا -های حقوقی های نظامو...( زیرساختخرید خدمت 

تعیین  -و اجرای آن  استقرار وی اداری فضاها وها تجهیزات، ساختمان

ستانداری و واحدهای تابعه اگیری آنها در وری و اندازههای بهرهشاخص

و دات ی نظام پیشنهاهابرنامهی اجرا -وری های ارتقا بهرهی طرحاجرا و

و تشویق پیشنهادات در جهت گسترش فرهنگ تصویب و حمایت 

 مدیریت مشارکتی.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 

 )رئیس(

ی، نوسازی و زیربرنامهدفتر  رکلیمد

 (ریدبتحول اداری )

 یمال وی ادار امورمدیرکل 

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی 

 حقوقی امور و

 دولت شبکه وات اطالعمدیریت فناوری

کارشناس یا کارشناسان اصالح ساختار، 

 ی مدیریتیهایفناور وفرایندها 

یکی از مدیران کل حوزه معاونت 

هماهنگی امور عمرانی )با معرفی معاون 

 مربوطه(

یکی از مدیران کل حوزه معاونت 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی )با معرفی 

 معاون مربوطه(

 معاونتهای که : استانداری1تبصره 

 وی از معاونت سیاسی انتظام وامنیتی 

باشد و یا دارای ی مجزا میاجتماع

امور زائرین  تیریمد و معاونت هماهنگی

باشند، از هر معاونت یکی از مدیران می

 کل معرفی گردند.
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف

9 

ند
رای

د ف
بو

به
م 

تی
 

 ی مدیریتیهایفناورر، فرایندها و ذیل کمیته اصالح ساختا -

 شرح وظایف کمیته 10و  9، 8اجرای بندهای  -

، نوسازی و ریزیبرنامهمدیرکل دفتر 

مدیر  -اداری )رئیس( تحول

عاون م -اطالعات و شبکه دولت فناوری

اداری دفتر ، نوسازی و تحولریزیبرنامه

اداری ، نوسازی و تحولریزیبرنامه

وپژوهش دفتر معاون آموزش -)دبیر( 

 -اداری ریزی، نوسازی و تحولبرنامه

وسازی و رئیس گروه ن -ر نظصاحب

 -ارشناس تشکیالت ک -اداری تحول

 -اداری ی و تحولوره بهرکارشناس 

، نوسازی و ریزیبرنامهکارشناس دفتر 

 اداریتحول
 

 )شرح وظایف( اداریتحول، نوسازی و ریزیبرنامهمعاون -1-1-6

 .استان اداریشورای دبیرخانه با مرتبط نظارت بر انجام امور و هماهنگی .1

 .یاستاندار مدیریت توسعه کارگروه دبیرخانه با مرتبط نظارت بر انجام امور و هماهنگی .2

 یهایفناور و یندهافرآ ساختار، اصالح کمیته دبیرخانه با مرتبط نظارت بر انجام امور و هماهنگی .3

 .مدیریتی

بررسی نظام پیشنهادهای  و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته هماهنگی .4

 استانداری و واحدهای تابع.

 ها،برنامه از اعم ادارینظام اصالح راهنقشه اجرای منظور بههای الزم انجام هماهنگی .5

 و هافرمانداری استانداری، در اداری عالیشورای مصوبات و هابخشنامه و هادستورالعمل

 .تابع هایبخشداری

 استانداری. وریبهره نظام استقرار منظوربه های الزمانجام هماهنگی .6

 واحد هماهنگی با تابعه واحدهای و استانداری تشکیالت با مرتبط ریزی و نظارت بر اموربرنامه .7

 .کشوروزارت ربطذی تخصصی

 کار انجام فرایندهای مستندسازی دستگاه، در بعد وظایف سازمان هایمستمر فعالیت رصد .8

درست  تقسیم و کارانجام هایروش بهبود و اصالح برای پیشنهادی راهکارهای تدوین منظوربه

 .استانداری و واحدهای تابع سطح واحدها در وظایف

 و عمومی مختلف یهابخش در کار انجام هایروش و هانظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل .9

 و هاروش بهبود منظوربههای اجرایی استان، و دستگاه تابعه واحدهای و استانداری تخصصی

 .ربطذی واحدهای همکاری با امور انجام در تسریع

 منابع از بهینه استفاده و هاهزینه بندیطبقه منابع، تخصیص نظارت بر اجرای صحیح فرآیند .10

 استانداری عملیاتی و ساالنه ها و در تطبیق با بودجهها و برنامهمرتبط با طرح افتهیصیتخص مالی

 .تابع سازمانی واحدهای و
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 از پس هابرنامه قالب در واحدهای تابع و استانداری بودجه نامهموافقت تنظیم و تهیه پیگیری .11

 .هاتخصیص تحصیل و مصوب اعتبار ابالغ وصول

ریزی مصوب و نظام بودجه هایبرنامه با واحدها پیشنهادی هایبودجه بین الزم هماهنگی ایجاد .12

 تابع. واحدهای و استانداری بودجه عملکرد عملیاتی و ارزشیابی

 ارائه مشاوره به مدیرکل. .13

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان .14

الزم در موارد  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 ضروری.

کارشناسی، شرکت در  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .15

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهماجلسات، 

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس .16

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. .17

 )شرح وظایف( آموزش و پژوهشمعاون -2-1-6

 بر اساس تابعه سازمانی واحدهای و استانداری به مربوط آموزشی هایبرنامه تدوین و نیازسنجی .1

 ابالغی مصوب. هایبرنامه و هایمشخط ها،سیاست

 آموزشی، هایدوره آموزشی )ارزیابی هایدوره اجرایی فرآیندهای انجام کلیه بر نظارت و هماهنگی .2

 آموزشی( عملکرد یهاگزارش لیتحل و هیتجزآموزشی،  شناسنامه ها، تنظیمدوره گواهینامه صدور

 تابعه. سازمانی واحدهای و استانداری

 کارکنان و کارشناسان و مدیران برای مدتکوتاه آموزشی هایبرنامه اجرای هماهنگی و نظارت بر .3

 تابع. سازمانی واحدهای و استانداری

 آموزشی. هایدوره بهبود و اصالح برای مناسب هایبرنامه پیشنهاد .4

 واحدهای و استانداری آموزشی هایو اثربخشی دوره عملکرد نظارت بر و اجرا حسن هماهنگی برای .5

 تابع.

نیازها و  احصاء) های کاربردیپژوهش اجرایی فرآیندهای کلیه انجام بر نظارت و هماهنگی .6

 واحدهای و ( استانداریهاافتهیانتشاربانک اطالعات از نتایج پژوهشی و  پژوهشی، هایاولویت

 .تابع سازمانی

 .تابع واحدهای و استانداری در دانشمدیریت نظام هماهنگی و نظارت بر اجرای .7

 اعم تابعه واحدهای و استانداری و مطالعاتی پژوهشی امور کلیه فرایند انجام بر هماهنگی و نظارت .8

اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای الزم از مبادی  نیتأم و پژوهشی نیازهای ها واولویت تعیین از

 .ربطذی

 .ها و نهادهاعلمی بین استانداری و سایر سازمان یهانامهتفاهمو اجرای  انعقاد روند بر نظارت .9
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 در ژهیو به دفتر، وظایف با مرتبط موضوعات خصوص در سازیتصمیم و مدیرکل به مشاوره ارائه .10

 .شرح وظایف مربوطه نهیزم

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهسازمان .11

الزم در موارد  یهاییراهنماواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه 

 ضروری

ی، شرکت در جلسات، کارشناس نظراتبیانالزم،  یهاگزارش، ارائه مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .12

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 الزم به آنان. یهاییراهنماو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه  کارمیتقس .13

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. .14
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 )شرح وظایف( بودجه و نامهبررئیس گروه -3-1-6

 .استان اداریشورای دبیرخانه با مرتبط امور کلیه پیگیری .1

 جلسات برگزاری برای پیشنهادی برنامه تهیه منظوربه مختلف مدیران نظر اخذ و پیگیری مکاتبه، .2

 اداری. شورای

 طریق از غیردولتی بخش به یواگذار قابل خدمات و هافعالیت احصاءهای الزم جهت انجام بررسی .3

 استانداری. در ربطذی هایکارگروه و هاکمیته

 شهرستانی و استانی سطوح به یواگذارقابل اختیارات و وظایف احصاءهای الزم جهت انجام بررسی .4

 تابع. واحدهای و استانداری

 در واحدهای تابع کیفی و کمی اهداف و هافعالیت ها،برنامه تدوین و پیگیری در راستای تهیه .5

 .کشوروزارت ابالغی یهایمشخط و تیمأمور راستای

 از اعم واقعی مصوب و تعیین نیازهای اعتبارات با هابرنامه تطبیق برای و نظارت الزم پیگیری .6

 .تابع واحدهای و ای استانداریسرمایه هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات

 منابع از بهینه استفاده و هاهزینه بندیطبقه منابع، تخصیص فرآیند سازیو نظارت بر پیاده پیگیری .7

 .تابع سازمانی واحدهای و استانداری ساالنه بودجه تنظیم و تهیه هنگام در افتهیصیتخص مالی

 .واحدهای تابع و استانداری هایبرنامه و هاطرح پیشرفت میزان و اجراء نحوه پیگیری و نظارت بر .8

 .آتی هایریزیبرنامه برای الزم هایگزارش ارائه و استانداری مالی و اعتباری منابع ارزیابی بررسی و .9

 تابع. واحدهای و استانداری ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح بر نظارت اعمال .10

 .تابع واحدهای و استانداری عملیاتی ریزیبودجه به مربوط و نظارت بر امور پیگیری .11

 بر عملیاتی و نظارت بودجه اساس بر تابعه واحدهای و استانداری در حوزه بودجه عملکرد ارزیابی .12

 .اعتبارات کردهزینه حسن

و مشکالت  مسائلهای بودجه در جهت رفع در قوانین و مقررات و تبصره دنظریتجدپیشنهاد وضع یا  .13

 اجرایی.

 ریزی و بودجه.های درخواستی و اطالعات مرتبط با امور برنامهتهیه گزارش .14

 .هایبخشدار و هایفرماندار استانداری، عملیاتی و راهبردی یهابرنامه اجرای بر نظارت و پیگیری .15

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .16

و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات،  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .17

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 مقررات.انجام سایر امور محوله وفق  .18
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 )شرح وظایف( اداریتحولرئیس گروه نوسازی و -4-1-6

 .کارگروه توسعه مدیریت استانداری دبیرخانه با هماهنگی امور مرتبط .1

 اصالح کمیته در طرح برای اداری تحول یهابرنامه اجرای از ادواری تحلیلی هایگزارش تهیه .2

 مدیریتی. یهایفناور و فرایندها ساختار،
 منطبق هایبخشدار و هایفرماندار استانداری، ادارینظام اصالح جامع برنامه تهیه به مربوط امور پیگیری .3

 استان. در ادارینظام اصالح برنامه اجرای وضعیت از گزارش ارائهو  ادارینظام اصالح راهنقشه با

 .هایبخشدار و هایفرماندار استانداری، یوربهره ارتقاء برای الزم هایبرنامه پیشنهاد و بررسی مطالعه، .4

 در آن یسازادهیپ به مربوط امور آنها و پیگیری یریگاندازه و یوربهره هایشاخص تعیین و مطالعه .5

 وری.بهره ارتقا هایطرح اجرای و تابعه واحدهای و استانداری

 اصالح وری،بهره به مربوط مباحث قوانین و مقررات و ٔ  نهیدرزم کارشناسی نظر ارائه و بررسی .6

 سایر موارد مرتبط. ای و، امور بودجهادارینظام اصالح کار، انجام یهاروش بهبود فرایندها،

 .یوربهره هایشاخص سالیانه عملکرد گزارش نتایج تحلیل .7

و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری  پیگیری .8

 و واحدهای تابع.

 با تابعه واحدهای و استانداری های سازمانی و تشکیالتشرح وظایف پست با مرتبط پیگیری امور .9

 .کشوروزارت ربطذی تخصصی واحد هماهنگی

 بهبود و اصالح برای پیشنهادی راهکارهای ارائه و کار انجام فرآیندهای پیگیری برای مستندسازی .10

 در کار انجام هایروش و هادستورالعمل ظیمتن و تهیه منظوربهکار. پیگیری  انجام هایروش

 .ربطذی واحدهای همکاری با تابعه واحدهای و استانداری تخصصی و عمومی مختلف یهابخش

مدیریتی در راستای  یهایفناورپیگیری امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصالح ساختار، فرایندها و  .11

 شرح وظیفه.

 کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.تقسیم وظایف و ارجاع امور بین  .12

و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات،  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .13

 .آموزشی مرتبط یهادورهو  هاشیهما

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. .14

 

  )شرح وظایف( دستیار ستادی-5-1-6

اهداف، چشم انداز ها و راهبردها، قوانین و مقررات مطالعه، بررسی و ارزیابی اسناد باال دستی،  .1

 مرتبط با حوزه فعالیت و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرا و یا اصالح آنها.

و تطبیقی الزم پیرامون موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه  ایحرفهبررسی، مطالعه و پژوهش  .2

 فعالیت و ارائه آن به مقام مافوق.

اطالعات مورد نیاز و مرتبط با حوزه فعالیت به منظور تسهیل دسترسی و جستجو و ساماندهی  .3

 تصمیم سازی.

 ریزی.صمیم گیری، سیاست گذاری و برنامههمکاری در ت .4
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پیگیری و نظارت )کمی و کیفی( بر اجرای تصمیمات مدیر مربوطه و تحقق اهداف و مأموریت های  .5

 و ارئه گزارشات الزم.حوزه فعالیت، همکاری در ارزیابی اقدامات، تدوین 

یل در انجام مطالعه و ارائه پیشنهاد های تخصصی و نظام ساز  برای افزایش کارآیی و اثربخشی، تسه .6

 وظایف مربوطه در حوزه فعالیت.

 نیاز. تدوین و استقرار نظام اصالح فرآیندها، مدیریت کیفیت و سایر نظام های مدیریتی مورد .7

موانع و آسیب های عملکردی حوزه فعالیت و پیشنهاد شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستمی  .8

 راهکارهای خالقانه و راهبردی.

 .ربطذیخصصی مقام مافوق برای واحدهای تبیین تصمیمات ت .9

برقراری ارتباط موثر با عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور ارائه حمایت  .10

 تیبانی تخصصی الزم به مقام مافوقهای پش

میم گیری و تصمیم سازی در خصوص موارد خاص تفویض شده از سوی مقام مافوق و تنظیم تص .11

 و ارائه گزارشات الزم.

المللی مرتبط با حوزه همکاری در بررسی و رصد مستمر موضوعات و مسائل تخصصی ملی و بین .12

 صحیح، دقیق و به موقع آنها. رسانیاطالعفعالیت و 

یت عملکرد و پایش مستمر شاخص های عملکردی حوزه مأموریت تالش در جهت استقرار نظام مدیر .13

 مقام مافوق.
 

 )شرح وظایف( و شبکه دولت اطالعاتفناوریمدیر -6-2

 سطح در مجازی فضای و ارتباطات و اطالعاتفناوری ملی یهااستیس اجرای بر نظارت و مدیریت .1

 .استان

 واحدهای و استانداری سطح در اطالعاتفناوری به مربوط هایفعالیت اجرای جهت ریزیبرنامه .2

 قوانین و مقررات و ضوابط ابالغی. بر اساس تابعه

 .اطالعات و داده امنیت ارتقای راستای در استان اجرایی یهادستگاه ارزیابی و نظارت .3

 با مرتبط مباحث در استان توسعه و ریزیبرنامه شورای در خصوص اجرای مصوبات ریزیبرنامه .4

 مجازی. فضای و اطالعاتفناوری حوزه امنیت

 اطالعاتفناوری کاربرد کردن فراگیر برای خصوصی بخش از حمایتی یهااستیس و یمشخط ارائه .5

 استان. اجرایی یهادستگاه سطح در

 با اطالعاتفناوری دانش انتقال و ارتقاء نهیدرزم سمینارها و هاشیهما برگزاری برای ریزیبرنامه .6

 استانداری. در ربطذی و نیز واحدهای هاسازمان همکاری

 راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر پیشخوان استان. .7

 .دولت پیشخوان خدمات دفاتر به اجرایی یهادستگاه خدمات واگذاری بر نظارت و مدیریت .8

 تأمین امکانات، از بهینه استفاده و نگهداری و تعمیر پشتیبانی، گری،تصدی امور واگذاری بر نظارت .9

 تابع. واحدهای و استانداری ازیموردن یافزارسخت و افزارینرم وسایل و لوازم تجهیز و
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 استان. در اطالعاتفناوری هایها و پروژهتحقیقاتی، برنامه یهاطرح ارزیابی و نظارت .10

 توسعه جامع طرح و اطالعاتفناوری توسعه به مربوط باالدستی اسناد تهیه بر نظارت و همکاری .11

 اسناد و مربوطه رراتمق و قوانین راستای در اجرایی یهادستگاه همکاری با استان اطالعاتفناوری

 .مصوب باالدستی

 ریاست فناوری علمی معاونت هایسیاست و هابرنامه تحقق برای الزم تسهیالت ایجاد و حمایت .12

 .استان در جمهوری

 توسعه و تحقیقات با مرتبط هاینمایشگاه و هاجشنواره و هاهمایش اجرای در نظارت و هماهنگی .13

 .در استان اطالعاتفناوری

 .استان در اطالعاتفناوری متوازن توسعه جهت الزم تسهیالت ایجاد و بسترسازی هماهنگی، نظارت، .14

 سایر و کشوروزارت هماهنگی با استان در الکترونیکی انتخابات هماهنگی در برگزاری ریزی وبرنامه .15

های در چارچوب قوانین و دستورالعمل ربطذی اجرایی یهادستگاه و استانداری سازمانی واحدهای

 .مربوطه

 مربوطه سازمانی واحدهای طریق از هوشمند شهر توسعه بر نظارت و ریزیبرنامه هماهنگی، .16

 .کشور یهایاریده و هایشهردار سازمان و استانداری

 .هوشمند دولت به دستیابی راستای در استان یهاداده تحلیل از یریگبهره منظوربه ریزیبرنامه .17

 .استان در دولت ارتباطی شبکه بر نظارت و ریزیبرنامه .18

 در الکترونیک دولت تحقق منظوربه( پورتال) استانی درگاه توسعه و ایجاد بر و نظارت ریزیبرنامه .19

 استانداری. حاکمیتی وظایف حیطه

 در اطالعاتفناوری امور هایفعالیت انجام حسن و اطالعاتفناوری مناسب کاربرد بر نظارت .20

 .یوربهره افزایش منظوربه تابعه واحدهای و استانداری

 افزار باج و روسیضدو یافزارهانرم رسانی بروز خرید، انتخاب، بر نظارت امنیتی، هایسیاست تدوین .21

 تابع. واحدهای و استانداری در شبکه امنیت ضریب افزایش منظوربهو ... 

 و فنی خدمات و افزارهانرم خرید و قرارداد عقد استعالم، مناقصه، برگزاری اجرای حسن بر نظارت .22

 تابع. واحدهای و استانداری در اطالعاتفناوری حوزه در پشتیبانی

 مربوطه سازمانی واحدهای طریق از روستاها در فناوری توسعه بر نظارت و ریزیبرنامه هماهنگی، .23

 .کشور یهایاریده و هایشهردار سازمان و استانداری

در قالب سیستم مدیریت  آماری یکپارچه نظام ایجاد راستای در زیرساخت ایجاد و ریزیبرنامه .24

 .واحدهای تابع و استانداری مجموعه در اطالعات

 .تابعواحدهای استانداری و  از اطالعات پشتیبان هایتهیه نسخه و نظارت در ریزیبرنامه .25

با تأکید بر مواردی از  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز .26

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل

 آموزشی مرتبط. یهادوره، جلسات داخل و خارج از استان و هاییگردهماشرکت در  .27

دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد  هایفعالیت یدهسازمانو  یمشخطارائه   .28

 کارکنان تحت سرپرستی.
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 اطالعاتارتباطات و فناوری ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 33جدول ) 

 استناد قانونی شورا، کارگروه، کمیته ردیف

1 
 21/07/88مورخ  ه 43458 ت/145601شماره  نامهتصویب)کارگروه دفاتر پیشخوان 

 کارگروه( ی از دفاتر پیشخوان وزیران عضوبرداربهرهایجاد و  نامهنییآ

44070/1 - 12/4/97 

 اطالعاتوزیر ارتباطات و فناوری

 GNAFکارگروه پروژه ملی نشانی استاندارد مکانی  2
 8/4/1394-382/200 آیین نامه شماره

 اطالعاتفناوریوزارت ارتباطات و 

 کارگروه توسعه مدیریت دولت الکترونیکی 3
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به 

 11/6/1393مورخ  145/200شماره 

4 
 کمیته فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک

 

 دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری

مورخ 181967نامه شماره) مویرایش سو

11/9/98 

 شبکه دولت یفن تهیکم 5
دستور العمل رئیس جمهور وقت به شماره 

 23/07/88مورخ  146380

 ظبق آیین نامه انتخابات  ستاد انتخابات اطالعاتیفناور تهیکم 6

 یکیخدمت الکترون زیم یفن تهیکم 7

دستور العمل رئیس دفتر و سرپرست نهاد 

مورخ  121322ریاست جمهوری به شماره 

3/10/96 

 برخط تیراز اصالت هوحسامانه ا یفن تهیکم 8

 سیجمهور و رئ سیدستورالعمل معاون رئ

کشور به شماره  یو استخدام یسازمان ادار

 05/10/96مورخ  1595344

 استانداریو ارتباطات اطالعات فناروی کمیته امنیت  9

 اطالعاتساختار کمیته امنیت فناوری

توسعه مدیریت دستورالعمل اجرایی کارگروه 

 استانداری

 4/2/96مورخ  13880به شماره 

 کمیته احصاء فرآیند و مدلینگ آنها 10

 کیمرکز توسعه دولت الکترون سیدستورالمل رئ

اطالعات و آمار وزارت کشور به شماره  یفناور

 7/8/97 مورخ 144201

 کمیته ارزیابی عملکرد استانداری 11

مدیریت هر سال طبق دستور رئیس مرکز 

عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور تشکیل می 

 شود

 کمیته فنی و بازرگانی مناقصات  12

مورخ  16129/92/200بخشنامه شماره 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  19/09/1392

 انسانی رئیس جمهور
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 اطالعاتارتباطات و فناوری هایها و کمیتهشوراها، کارگروه ( شرح34جدول )
 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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بررسی  -راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان 

نام متقاضیان، های توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبتظرفیت

پروانه صدور موافقت اصولی و تعیین صالحیت آنها و ارائه به وزارت برای صدور 

الکترونیکی برای دریافت بینی استقرار سامانهپیش -در چارچوب مقررات 

نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارائه خدمات توسط دفاتر و نقطه

وفصل اختالفات بررسی مسائل و مشکالت و حل -های خدمات دهنده دستگاه

در صورت حل نشدن  های خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری وبین دستگاه

نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و  -اختالفات، ارجاع موارد به وزارت 

 های خدمات دهنده.شرایط و الزامات قرارداد بین دارنده پروانه و دستگاه

اطالعات ناوریفمدیر 

 دولت استانداریوشبکه

مدیرکل اطالعات و 

فناوری استان )مسئولیت 

 (و دبیرخانه کارگروه

رئیس سازمان مدیریت و 

 ی استانزیربرنامه
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تشکیل  -مدیریت و راهبری کالن حوزه نشانی استاندارد مکانی ملی در کشور 

های موضوعی برای انجام پروژه های ملی نشانی محور در زیرمجموعه کمیته

تبیین نقش  -کمیسیون تخصصی، متناسب با نیاز با حضور دستگاه های متولی 

نشانی استاندارد های طرحسازی برنامهها به منظور یکپارچهو هدایت دستگاه

های اجرایی نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاهبررسی و اعالم -مکانی ملی 

نشانی بررسی و ارزیابی آمادگی طرح -نشانی استاندارد مکانی ملی در حوزه طرح

نظارت و ارزیابی بر  -های اجرایی مرتبط استاندارد مکانی ملی در دستگاه

طرح نشانی استاندارد مکانی ملی در های مربوط به ها و برنامهفعالیت

نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه اعتبارات در طرح  -های اجرایی کشور دستگاه

ها و اعتبارات نظارت بر تعریف و تصویب پروژه -نشانی استاندارد مکانی ملی 

طرح نشانی استاندارد مکانی ملی از طریق تعامل و هماهنگی با سازمان مدیریت 

الگوها و استانداردهای الزم برای توسعه و استقرار  ارائه -زی کشور ریو برنامه

های نظارت بر حسن اجرای امور و بازرسی -طرخ نشانی استاندارد مکانی ملی 

تهیه و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ،  -فنی از اقدامات انجام شده 

ی و سالیانه در حوزه تهیه گزارش فصل -های مورد نیاز نامهها و آییندستورالعمل

نشانی استاندارد مکانی ملی از حیث ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح

ایجاد زمینه مشارکت و  -خدمات الکترونیکی مکان محور در کشور 

 گذاری بخش خصوصی در توسعه  خدمات الکترونیکی مکان محورسرمایه

معاون توسعه مدیریت و و 

منابع استانداری با عناوین 

 شابه )رئیس(م

عامل شرکت پست  مدیر

 (دبیر)

 نماینده سازمان فناوری

 -)دبیر(  عاتاطال

 -کشور نماینده وزارت

 -نماینده وزارت اطالعات 

نماینده معاونت حقوقی 

نماینده  -ریاست جمهوری

مرکز آمار ایران )مرکز آمار 

 -اطالعات( و فناوری

نماینده سازمان 

های ها و دهیاریشهرداری

نماینده سازمان  - کشور

 -ثبت اسناد و امالك کشور 

نمانیده شرکت پست 

 -جمهوری اسالمی ایران 

نماینده سازمان 

 برداری کشورنقشه

نفر متخصص  2

اطالعات )به انتخاب فناوری

 عالی فناوریدبیری شورای

 اطالعات(

 نفر از مدیران فناوری 2

اطالعات شهرداری 

)به انتخاب دبیر  کالنشهرها 

 عالی فناوری ایشور

 اطالعات 
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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همکاری و تعامل با دستگاه ها در خصوص مطالعه، طراحی و پیاده سازی و نظارت  

 .بر پروژه های مصوب

آموزشی، همایش ها و کارگاه های ها و طرح های کالن، برنامهتعریف و تدوین پژوهش

های تحقیقاتی و برنامه های عملیاتی موردنیاز موضوع کمیسیون و برآورد و ها، پروژه

 .پیشنهاد اعتبارات و اولویت بندی آنها

های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برداری از ظرفیتبهره

  .و دانشگاهی

 های اجراییی بین دستگاهایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کار

نظارت بر تعریف و تصویب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت الکترونیکی از طریق تعامل 

 سازمان برنامه و بودجه استانو هماهنگی با 

 های فنی از اقدامات انجام شدهنظارت بر ُحسن اجرای امور و بازرسی

 اجراییهای بررسی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه

 های مورد نیازنامهها و آیینتهیه و تدوین بخشنامه ها، دستورالعمل

های برنامه های توسعه کشور در حوزه دولت ریزی برای رسیدن به شاخصبرنامه

 الکترونیکی
 تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی کارگروه های خوشه خدمت

 العمل های اجرایی پنجره های واحد خدماتتدوین برنامه ها، اقدامات و دستور

دریافت گزارشهای دوره ای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به منظور ارائه 

 به شورایعالی اداری، شورایعالی فناوری اطالعات و سایر مراجع ذیصالح

 ت الکترونیکی های اجرایی در حوزه دولبررسی و اعالم نظر درخصوص پیشنهادهای دستگاه

 استاندار )رئیس(

معاون توسعه مدیریت و منابع 

استانداری با عناوین مشابه )نائب 

 رئیس(

مدیرکل فناوری اطالعات و 

ارتباطات استان )نماینده وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات به 

 عنوان دبیر(

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 

 استان

 شهردار مرکز استان

اهنگی بانک های رئیس شورای هم
 استان

نفر از مدیران فناوری اطالعات  4

دستگاه های استانی به پیشنهاد 

 استاندار

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات 

 استانداری با عناوین مشابه

 مدیرعامل شرکت مخابرات استان

یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا 

دستگاه های اجرایی به پیشنهاد 

 دبیر و تایید رییس کارگروه
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نظر  واحدهای تابع با درو تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیکی استانداری 

تراکنشی و  رسانی، تعاملی وبندی در سطوح اطالعها، زمانگرفتن اهداف، اولویت

همکاری  -کشور وزارت آمار اطالعات وپیشنهاد آن به مرکز توسعه الکترونیک، فناوری

ارائه از طریق الکترونیکی استانداری  تهیه شناسنامه خدمات قابل در مستندسازی و

های فنی تالش در جهت ایجاد زیرساخت -واحدهای تابع و راهبری اجرای برنامه  و

 -واحدهای تابع  تر سازمان الکترونیک استانداری ومنظور تحقق مطلوبو فرهنگی به

گرا مبتنی بر نقشه فرایندهای های الزم جهت اصالح فرایندهای خدمتهایجاد زمین

برنامه جامع  تدوین ریزی وبرنامه -ها ها و بخشداریاستانداری، فرمانداری

های پروژه ها وتصویب برنامه بررسی و -واحدهای تابع  استانداری واطالعات فنآوری

 ریزی، راهبری وبرنامه -ها بخشداری ها وها، فرمانداریاطالعات استانداریفناوری

 ها ورسانی استانداری، فرمانداریهای خدماتنظارت جامع بر پورتال و درگاه

ای تخصصی دورهآموزش پیشنهاد  -بندی آنها ارزیابی و رتبه ها وبخشداری

کلیه  ها وها، بخشداریاستانداری، فرمانداری کارکنانموردنیاز اطالعات فناوری

 سازمانی.فرهنگ نفعان به کمیته سرمایه انسانی وذی

معاون توسعه مدیریت و منابع 

 )رئیس(

اطالعات و شبکه مدیریت فناوری

 دولت)دبیر(

ریزی، نوسازی مدیرکل دفتر برنامه

 اداریو تحول

 مدیرکل امور اداری و مالی

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی 

 و امور حقوقی

کارشناس یا کارشناسان 
 اطالعات و شبکه دولتفناوری

معاونت  حوزه یکی از مدیران کل

)با معرفی معاون  امور عمرانی

 مربوطه(

معاونت حوزه یکی از مدیران کل 

)با  سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 معرفی معاون مربوط(

تبصره: استانداری های که معاونت 

امنیتی و انتظامی از معاونت 

سیاسی و اجتماعی مجزا می باشند 

و یا دارای معاونت هماهنگی و 

مدیریت امور زائرین می باشند از 

هر معاونت یکی از مدیران کل 
 معرفی گردند.
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 توسعه ایستگاههای کاری متصل به شبکه دولت

 راه اندازی سرویس های ایجاد شده در بستر شبکه دولت در استان

 پشتیبانی از شبکه دولت استان

فناوری اطالعات و مدیریت 

 شبکه دولت استانداری

 شرکت مخابرات استان

 نهاد ریاست جمهوری

 فرمانداریها استان

 کلیه دستگاههای دولتی استان

 دهیاریهای استان
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 لیست اعضاء شرح وظایف عنوان ردیف
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 شرکت در جلسات برگزاری و بستر سازی برگزاری انتخابات

 هماهنگی و اجرای انتخابات الکترونیکی

 پشتیبانی از سامانه جامع انتخابات

 بررسی وضعیت پوشش ارتباطی شعب اخذ رای

 تخاباتپیگیری تهیه تجهیزات و ملزومات سخت افزاری مورد نیاز در امر برگزاری ان

 برگزاری دوره های آموزشی 

میدیریت فناوری اطالعات 

 و شبکه دولت استانداری

 مخابرات استان شرکت

 فرمانداریهای استان
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 احصا خدمات رو به مردم

 بستر سازی ارائه خدمات 

 پشتیبانی جهت ارائه سرویس پایدار 

مدیریت فناوری اطالعات و 

 شبکه دولت استانداری

دفتر برنامه ریزی، نوسازری 

 و تحول اداری

کلیه دفاتر مرتیط با 

 رو به مردمخدمات 
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 ایجاد بستر ارتباطی 

 اتصال نرم افزاری دستگاههای اجرایی به سامانه مذکور

 توسعه، نظارت و پشتیانی جهت ارائه سرویس پایدار

 نهاد ریاست جمهوری 

مدیریت فناوری اطالعات و 

 شبکه دولت استانداری

 ادراه کل ثبت احوال استان 

کلیه دستگاههای اجرایی 

 استان
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ا
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 تصویب طرح ها و برنامه های کالن امنیت سازمان

 تصویب سیاست ها و خط مشی های امنیت سازمان

 بررسی و تصویب بودجه امنیت

 و فعالیت های مرتبط با امنیتنظارت عالیه بر کلیه برنامه ها، پروژه ها 

 اطالعات و ارتباطات سازمانپایش وضعیت کلی امنیت فناوری

مدیریت مخاطرات امنیتی در سطح کالن و راهبری سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

(ISMS) 

رئیس یا قائم مقام دستگاه 

 یا سازمان )رئیس(

اطالعات و مسئول فناوری

ارتباطات دستگاه یا سازمان 

مدیرکل حراست  - )دبیر(

مدیر  -دستگاه یا سازمان 

اطالعات حراست فناوری

مدیر  -دستگاه یا سازمان 

مالی )اداری ، مالی، 

 پیشتیبانی(
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 احصاء فرآیندهای استانداری 

 بهینه سازی فرآیندها

 مدل سازی فرآیندها

 الکترونیکی کردن فرآیندها

مدیریت فناوری نماینده 

اطالعات و شبکه دولت 

 )سرگروه(

نماینده دفتر برنامه ریزی و 

 تحول اداری

نماینده دفتر مربوط به 

 خدمت مدنظر
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 بررسی و ارزیابی عملکرد دفاتر استانداری در حوزه توسعه دولت الکترونیک

مدیریت فناوری اطالعات و 

 استانداریشبکه دولت 
دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و 

 امور حقوقی استانداری

 کلیه دفاتر استانداری

12 

 و 
ی

فن
ه 

یت
کم

ت 
صا

ناق
ی م

گان
زر

با
 

 تهیه اسناد و شرایط تخصصی شرکت در مناقصه 

 ارزیابی فنی و امتیاز دهی به شرکت کنندگان در مناقصه 

 اعالم نتیحه بررسی فنی 

مدیریت فناوری اطالعات و 

 شبکه دولت استانداری

اداره کل اداری و مالی 

 استانداری 

اداره کل حراست 

 استانداری 



 263 ■...معاونت توسعه مدیریت و منابع  های مدیریتیپستششم: فصل 

 

 

 

 

 )شرح وظایف( اطالعاتفناوریرئیس گروه -1-2-6

 و استانداری سطح در اطالعاتفناوری به مربوط هایفعالیت اجرای جهت ریزیبرنامه و هماهنگی .1

 ذیصالح. مراجع سوی از ابالغی هایبخشنامه اساس بر تابعه واحدهای

اطالعات فناوری کاربرد کردن فراگیر برای خصوصی بخش از حمایتی یهااستیس پیشنهاد ارائه .2

 استان. اجرایی یهادستگاه سطح در

 همکاری با اطالعاتفناوری دانش انتقال و ارتقاء ءنهیزم در سمینارها و هاشیهما برگزاری پیگیری .3

 تابعه. واحدهای و استانداری در ربطذی واحدهای

 وسایل و لوازم تجهیز و تأمین امکانات، از بهینه استفاده و نگهداری پشتیبانی، منظوربه ریزیبرنامه .4

 از ابالغی یهابخشنامه اساس بر تابعه واحدهای و استانداری ازیموردن یافزارسخت و یافزارنرم

 ذیصالح. مراجع سوی

 .اطالعات و داده امنیت ارتقا راستای در استان اجرایی یهادستگاه ارزیابی منظوربه شدههیتهبندی اطالعات جمع .5

 مباحث در استان توسعه و ریزیبرنامه شورای هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات .6

 مجازی. فضای و اطالعاتفناوری حوزه امنیت با مرتبط

 .دولت پیشخوان خدمات دفاتر به اجرایی یهادستگاه خدمات واگذاری هماهنگی امور مربوط به .7

 استان. در اطالعاتفناوری هایها و پروژهتحقیقاتی، برنامه یهاطرح ارزیابی منظوربهریزی برنامه .8

 و اطالعاتفناوری توسعه به مربوط باالدستی اسناد تهیه پیشنهادات کارشناسی در خصوص ارائه .9

 و قوانین راستای در اجرایی یهادستگاه همکاری با استان اطالعاتفناوری توسعه جامع طرح

 .مصوب باالدستی اسناد و مربوطه مقررات

 ریاست فناوری علمی معاونت هایسیاست و هابرنامه تحقق منظوربههای الزم ریزیانجام برنامه .10

 .استان در جمهوری

 دولت تحقق منظوربه( پورتال) استانی درگاه توسعه و هماهنگی و انجام امور مربوط به ایجاد .11

 استانداری. حاکمیتی وظایف حیطه در الکترونیک

 هاریسک و تهدیدات پذیری،آسیب کاهش برای حلراه ارائه و امنیتی مخاطرات تعیین ارزیابی و .12

 .عتاب واحدهای و استانداری هایشبکه در

 استانداری و واحدهای تابع. از اطالعات پشتیبان هایتهیه نسخه .13

 های اتوماسیون اداری.سیستم یبروزرسانساماندهی و  .14

 امنیت. برقراری جهت الزم تنظیمات انجام و اداری هایرایانه یاندازراه و نصب بر نظارت .15

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .16

و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه   .17

 آموزشی مرتبط. یهادورهو  هاشیهما

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. .18
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 )شرح وظایف( رئیس گروه ارتباطات و امنیت شبکه-2-2-6

 اطالعات. و داده امنیت ارتقاء جهت استان ییهادستگاه با الزم هماهنگی .1

 و شبکه وزهح امنیت با مرتبط مباحث در استان یتوسعه و زیـریهـامـرنـب ورایـش با اریـکـمـه .2

 اجتماع. یهاشبکه و مجازی فضای

 همکاری با جامع طرح تهیه و استان در شبکه توسعه به مربوط باالدستی اسناد یهیته در همکاری .3

 ودجهـوبامهـرنـب انـازمـس هماهنگی با مرتبط یواحدها و اجرایی هایدستگاه استانی واحدهای

 مصوب. باالدستی اسناد و مربوطه مقررات و نـیـوانـق ایـتـراس در انـتـاس

 امنیت و ارتباطات حوزه در اطالعاتفناوری توسعه انتقال و تحقیقاتی یهاطرح بررسی مطالعه، .4

 استان. ارزیابی و گزارش تهیه و استان در شبکه

 هماهنگی با استان در الکترونیکی انتخابات برگزاری منظوربه های الزمهماهنگی و انجام ریزیبرنامه .5

 .ربطذی اجرایی یهادستگاه و سازمانی واحدهای سایر و کشوروزارت

 مربوطه سازمانی یواحدها طریق از هوشمند شهر توسعه پیشبرد امور مربوط به منظوربه ریزیبرنامه .6

 کشور. هایدهیاری و هاشهرداری سازمان و استانداری

 استان. در دولت ارتباطی یشبکه راهبری امور مربوط به .7

 امنیتی. یهاریزیبرنامه راستای در شبکه مانیتورینگ و کنترل یاندازراه .8

 تهدیدات پذیری،آسیب کاهش برای حلراه ارائه و امنیتی مخاطرات تعیین و شبکه لیوتحلهیتجز .9

 ا.هریسک و

 و هاساختمان سطح در( اینترانت)داخلی  ارتباطی یهاشبکه اندازی و مراقبت ازنظارت بر راه .10

 .الزم امکانات نیتأم و واحدهای تابع

 .هاستمیس و شبکه امنیتی یهااستیس اجرای بر نظارت و مدیریت .11

 ن.نظارت و بازرسی، رسیدگی به شکایات و برگزاری جلسات کارگروه استانی دفاتر پیشخوا .12

 ن.دفاتر پیشخوان در سطح استا هایفعالیتنظارت و ارزیابی بر  .13

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.  .14

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارشمطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه  .15

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 انجام سایر امور محوله وفق مقررات. .16
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 )شرح وظایف( مدیرکل امور اداری و مالی -3-6

 هایبخشدارو  هایفرماندارور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، ـه امـلیـری کـبـارت و راهـظـن .1

 در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.

کنان نظارت بر فرآیند قانونی و کلیه تشریفات استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کار .2

 شده.استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض 

 نان استانداری.پرسنلی و تهیه خالصه پرونده کارک یهاپروندههدایت امور مربوط به تکمیل و تنظیم  .3

 نظارت بر اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری. .4

 کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط. یهایمرخصنظارت بر تهیه و صدور احکام  .5

 و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه. ریزیبرنامهمشاغل و  یبندطبقهراهبری اجرای طرح  .6

نظارت بر تهیه و صدور احکام انتقال، انتصاب و مأموریت مستخدمین در حوزه استانداری و واحدهای  .7

 تابعه بر اساس قوانین و مقررات

 تابع. یواحدهانظارت و راهبری امور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداری و  .8

مورد  در( رمستمریغه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا )اعم از مستمر یا نظارت بر تهی .9

 تابع یواحدهامستخدمین استانداری و 

 منظوربههدایت امور مربوط به ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطالعات پرسنلی بر اساس احکام صادره  .10

 استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری و واحدهای تابع.

 تابع. یواحدهابرقراری تسهیالت رفاهی کارکنان استانداری و  منظوربهنظارت بر اقدامات الزم  .11

 نهایی دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره. دیتائکنترل و  .12

مربوط و پیگیری در این  یواحدهارسیده به  یهانامهنظارت بر روند مکاتبات و تفکیک و ارجاع  .13

 تسریع در انجام امور. منظوربهزمینه 

 اوراق عادی استانداری نظارت بر عملکرد دبیرخانه و نحوه نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارك و .14

 و انجام امور اداری.

تخصیصی به  اعتباراتبر اساس  هانهیهزکنترل امور مربوط به نگاهداری دفاتر اعتبارات و تأمین  .15

 تفکیک مواد و برنامه.

مطابق اعتبارات مربوط و  رمستمریغمستمر و  یهاپرداختو  هاافتیدرنظارت بر امور مربوط به  .16

 رسیده. یهاحواله

استانداری  رمستمریغمستمر و  یهانهیهزنظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت  .17

 و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.

 کنترل نهایی لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری. .18

 .صادرشده یهادرخواستنظارت بر انجام امور مرتبط در وصول وجوه اعتبارات بر اساس  .19

 نظارت بر انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده. .20
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 با قوانین و مقررات مربوطه.تکمیل مدارك و انطباق  ازنظررسیدگی نهایی به اسناد هزینه  .21

 .ربطیذنظارت بر تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع  .22

 الزم. یهاگزارشکنترل نحوه نگهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه  .23

ی طبق مقررات و و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استاندار ازیموردننظارت بر تهیه لوازم  .24

 حدود اعتبارات.

 کنترل نهایی حساب انبار و اسناد خرید. .25

 ، پشتیبانی و رفاهی کارکنان استانداری.ونقلحملنظارت بر انجام امور  .26

 رزشیابی شوندگان.نظارت بر رسیدگی به شکایات ا و اجرای ارزشیابی ساالنه و ریزیبرنامههدایت و  .27

بر مواردی از  دیتأکبا  الزم برای پرورش نیروی جایگزین یهانهیزمو فراهم آوردن  یبسترساز .28

 تفویض اختیار.الزم و مشارکت دادن در انجام امور،  یهاآموزش ارائهانتقال تجربیات،  قبیل
 

 امور اداری و مالی کلاداره ها و کمیته هایشوراها، کارگروهفهرست ( 35جدول )

 استناد قانونی شورا/کارگروه/کمیته ردیف

1 
 یسازمانفرهنگکمیته سرمایه انسانی و 

 ذیل کارگروه توسعه مدیریت استانداری() 

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت 

مورخ 181967نامه شماره) مسواستانداری ویرایش 

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع11/9/98

کشور( به استناد مصوبه شماره وزارت

و   عالی اداریشورای 5/9/93مورخ  11852/93/206

 ویرایش سوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 267 ■...معاونت توسعه مدیریت و منابع  های مدیریتیپستششم: فصل 

 

 

 

 

امور اداری و مالی کلاداره ها و کمیته هایشوراها، کارگروه ( شرح36) جدول  

 ردیف عنوان شرح وظایف لیست اعضاء 

معاون توسعه مدیریت و منابع 

 )رئیس(

 امور اداری و مالی )دبیر(مدیرکل 

ی، نوسازی و زیربرنامهمدیرکل دفتر 

 اداریتحول

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، 

 بازرسی و امور حقوقی

اطالعات و شبکه مدیریت فناوری

 دولت

کارشناس یا کارشناسان سرمایه 

 انسانی

یکی از مدیران کل حوزه معاونت 

با معرفی ) یعمرانهماهنگی امور 

 مربوطه(معاون 

یکی از مدیران کل حوزه معاونت 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی )با معرفی 

 معاون مربوطه(
تبصره: استانداری هایی که معاونت امنیتی 

و انتظامی از معاونت سیاسی و اجتماعی 

مجزا می باشد و یا دارای معاونت هماهنگی 

و مدیریت امور زائرین می باشند از هر 

 کل معرفی گردند.معاونت یکی از مدیران 

ها و ها و بخشداریانسانی استانداری، فرمانداریتدوین راهبردهای مدیریت سرمایه -

 پیشنهاد آن به کارگروه جهت تصویب.

تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطالعات نیروی انسانی استانداری و  -

 .اطالعاتفناوریدر بستر  واحدهای تابع

ها و ر برنامه جامع نیروی انسانی استانداری، فرمانداریطراحی و راهبری استقرا -

 ها.بخشداری

ها انسانی استانداری، فرمانداریتهیه برنامه ساماندهی و استانداردسازی کمیته نیروی -

 ها.و بخشداری
اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به قطعی، پیمانی به رسمی و تمدید  -

 پیمانی و قراردادی، بازخرید، تعدیل نیروی مازاد و ... انندکارمقرارداد 

ارتقاء کیفی و توانمندسازی  منظوربههای مطالعاتی و عملیاتی تهیه و تدوین طرح -

 نیروی انسانی
 سطح انگیزش کارکنان باال بردن منظوربههای مطالعاتی و عملیاتی دوین و اجرای طرحت -
 نظام شایستگی، انتخاب و انتصاب مدیران.بررسی و اجرای راهکارهای استقرار  -

 در حیطه توسعه منابع انسانی هایبخشدارو  هایفرماندارارائه راهبردهای الزم به  -

 ی مختلف کارکنان.هاپستبرای  نشدهینیبشیپی هادوره نیازسنجی -

 های پژوهشی.های آموزشی و طرحریزی الزم جهت اجرای برنامهبرنامه -

بندی مشاغل و منابع انسانی از قبیل تشکیل جلسات کمیته طبقهبررسی موضوعات  -

 انتصابات و نقل و انتقاالت نیروی انسانی.

ریزی رفاهی ها و برنامهبررسی، اعالم نظر، ارائه پیشنهادات و راهکارها در خصوص طرح -

 و آموزشی کارکنان.

 ها.بخشداری ها وسازمانی استانداری، فرمانداریارتقاء فرهنگ راهنقشهتدوین  -

ها و سازمانی استانداری، فرمانداریشناسی وضع موجود فرهنگسنجش و آسیب -

 ها.بخشداری

ی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و کارکنان و اصالح سازمانفرهنگتدوین برنامه بهبود  -

 قوانین و مقررات.

 ی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.سازمانفرهنگراهبری استقرار  -

 رات ارزشیابی ساالنه کارکنانتصویب نم -

 ساالنه کارمند و مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی. انتخاب -

و 
ی 

سان
ه ان

مای
سر

ه 
یت

کم
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هن
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مان
از

س
 ی

1 

 

 )شرح وظایف( معاون امور اداری-1-3-6

 مشاوره به مدیرکل. ارائه .1

 هماهنگی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور ادارات تحت سرپرستی. .2

و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ادارات تحت  کارمیتقسهای مربوط و ساماندهی فعالیت .3

 سرپرستی.

در  هایبخشدارو  هایفرماندارکلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری،  یدهسازمان .4

 حدود اختیارات قانونی تفویض شده.

ستخدامی کارکنان استانداری و نظارت بر تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام ا .5

 واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
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پرسنلی و تهیه خالصه پرونده کارکنان  یهاپروندهنظارت امور مربوط به تکمیل و تنظیم  .6

 استانداری.

 اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری. .7

 و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه. ریزیبرنامهمشاغل و  یبندطبقهاجرای طرح  .8

س اسای مستخدمین در حوزه استانداری برصدور احکام انتقال، انتصاب و مأموریت و مرخص .9

 قوانین و مقررات.

 تابع. یواحدهاامور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداری و  یدهسازمان .10

( در مورد مستخدمین رمستمریغتأیید احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا )اعم از مستمر یا  .11

 تابع. یواحدهااستانداری و 

 منظوربهاساس احکام صادره تمامی آمار و اطالعات پرسنلی بر نظارت بر ثبت و نگهداری .12

 استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری و واحدهای تابع.

 تابع. یواحدهای و برقراری تسهیالت رفاهی کارکنان استاندار منظوربههماهنگی اقدامات الزم  .13

 نظارت بر دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره. .14

امور مربوط به دبیرخانه و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی  یدهسازمان .15

 و انجام امور اداری. استانداری

 استانداری و واحدهای تابع. نقل و حملنظارت بر انجام امور نقلیه و  .16

 منظوربهبه شورای ارزشیابی  ارائهرسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت  .17

 صدور رأی قطعی در موارد اختالف.

 و اجرای ارزشیابی ساالنه کارکنان استانداری و واحدهای تابع. ریزیبرنامه .18

کارشناسی، شرکت در  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش ارائهمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  .19

 آموزشی مرتبط. یهادوره وها جلسات، همایش

 الزم به آنان. یهاییراهنما ارائهو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و  کارمیتقس .20

 محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. انجام سایر امور .21

 )شرح وظایف( معاون امور مالی-2-3-6

 .رکلیمدمشاوره به  ارائه .1

 اساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه.ها برتر اعتبارات و تأمین هزینهنظارت بر دفا .2

مطابق اعتبارات مربوط  رمستمریغمستمر و  یهاپرداختو  هاافتیدرهماهنگی و نظارت بر امور  .3

 های رسیده.و حواله

استانداری  رمستمریغهای مستمر و و پرداخت هزینه نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه .4

 و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.

 . ..نظارت و صدور دستور تهیه لیست حقوق و مزایای شاغلین و . .5
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 .هانهیهزتنظیمی و اسناد  یهاحسابصدور دستور بررسی  .6

 .صادرشدههای اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست .7

 یف مربوط به تسجیل طبق محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.انجام وظا .8

 هماهنگی و نظارت بر کمیسیون مناقصه و مزاریده و استعالم بهاء. .9

 .اوراق و هاسپردهنظارت بر انجام و نگهداری حساب وجوه دریافتی از خزانه و  .10

 اعتبارات ابالغی. نامه و ترك تشریفاتهماهنگی و نظارت بر پیشنهاد و تنظیم بودجه و موافقت .11

 .گردانتنخواهنظارت بر میزان و نحوه پرداخت  .12

 نظارت بر امور قراردادها. .13

 نظارت بر اجرای قانون و ضوابط اجرایی بودجه استانداری. .14

 نظارتی در سطح استان برای رسیدگی به اسناد مالی. یهادستگاههماهنگی با  ـ .15

 .ربطذیها به مراجع و غیره و ارسال آن تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی .16

بینی دیون و اعتبارات و سپرده و ودیعه و نظارت بر پرداخت حق اشتراکات آب، برق، گاز، پیش .17

 تلفن، اینترنت و فیبر نوری.

 مختلف. یهاسرفصلتعهدات با  دفاتر حساب اعتبارات و ینگهدار وظارت بر تنظیم ن .18

و انجام تعمیرات ساختمان و اموال  ازین موردبررسی و تهیه لوازم  منظوربههای الزم انجام هماهنگی .19

 و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.

 .هاچکنظارت بر صدور  .20

 نظارت بر تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید. .21

رده خارج کردن و  گی و نظارت بر چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و اسقاط و ازـنـاهـمـه .22

 امور اقتصادی و دارایی. 2اخذ مصوبه کمیسیون ماده 

و اختیارات  هاتیمسئولو تعیین وظایف و حدود  کارمیتقسمربوط به  هایفعالیت یدهنسازما .23

الزم در موارد  یهاییراهنما ارائهواحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و 

 ضروری.

کارشناسی، شرکت در  نظراتبیانالزم،  یهاگزارش ارائهقوانین و مقررات، مطالعه و بررسی  .24

 آموزشی مرتبط. یهادوره وها جلسات، همایش

 الزم به آنان. یهاییراهنما ارائهو نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و  کارمیتقس .25

 انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان. .26
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 )شرح وظایف( رئیس اداره امور اداری و رفاه-3-3-6

   تادس ازیموردنجهت ساماندهی جذب نیروی انسانی شایسته، نخبه و توانمند  ریزیبرنامه  .1

 ها و واحدهای تابعه.استانداری

قررات با مهدا مطابق قوانین و ـدان شـرزنـران و فـارگـثـدام ایـخـتـارت بر اسـظـی و نـبررس  .2

 .ربطذیهماهنگی مراجع 

 نیروهای غیررسمی بر اساس کارکرد. هماهنگی جهت تعیین محل خدمت  .3

بررسی و نظارت بر امور بازنشستگی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مشمول قانون مدیریت   .4

 ها و واحدهای تابع.استانداری ریبگفهیوظخدمات کشوری و 

بر اجرای قوانین و مقررات اداری و رعایت فرایند مربوط به استخدام نیروی انسانی )رسمی، نظارت   .5

 پیمانی و قراردادی(.

 بررسی و نظارت بر مطابقت نحوه صدور احکام نیروهای قراردادی بر اساس قوانین و مقررات.  .6

چنین اجرای کلیه اداری کارکنان و هم تخلفات وبررسی و نظارت بر انجام امور مربوط به غیبت   .7

 آراء صادره از محاکم قضایی.

 اساس بربازخریدی، استعفاء و ... کارکنان  احکام صدور دیتائهماهنگی و نظارت بر مطابقت نحوه   .8

 قوانین و مقررات.

 کارکرد و ارائه گزارشات مرتبط. دیتائو  ابیحضوروغنظارت بر سامانه   .9

 اساس برمرخصی کارکنان )رسمی، پیمانی و ...(  احکام صدوربررسی و نظارت بر مطابقت نحوه  .10

 قوانین و مقررات.

 نظارت بر محاسبه مانده مرخصی کارکنان و ابالغ به کارکنان. .11

 حصول اطمینان از صحت آنها. منظوربهپرشده استخدامی  یهافرمرسیدگی به  .12

ستخدامی، ترفیع، رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع ا .13

 بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

 انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان. .14

 و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی. ریزیبرنامه .15

 .شدهنییتع یمشخطاجرای  منظوربهاتخاذ تدابیر الزم  .16

 الزم. یهادستورالعملدر خصوص تهیه ضوابط و  اظهارنظرهمکاری، هماهنگی و  .17

 پیشرفت و بهبود امور جاری )عمومی(. منظوربهاتخاذ تدابیر الزم  .18

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .19

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارش ارائهمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  .20

 آموزشی مرتبط. یهاهدور و

 محوله وفق مقررات. امور ریساانجام  .21
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 )شرح وظایف( رئیس اداره خدمات و پشتیبانی-4-3-6

موال و اثاثیه اجام تعمیرات ساختمان و ـو ان ازـیـوردنـموازم ـر لـارت بـظـه و نـهیـی و تـررسـب  .1

 استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.

ر خدمتگزاران، رانندگان کابرنامه تلفن، روشنایی و تأسیسات و به سرویسهای مربوط تنظیم برنامه  .2

 و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها.

وزارت امور  یهابخشنامهاموال دولتی و  نامهنییآرای صحیح ـاج رـارت بـظـری و نـیـگـیـپ  .3

 عمومی.دارایی و دیوان محاسبات  اقتصادی و

 تحویل و تحول و انتقال اثاثیه و ملزومات اداری و جابجایی آنها. نظارت بر  .4

 یهادستورالعملو  هانامهنییآتهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر اموال طبق  کنترل امور مربوط به  .5

 مربوطه.

 .یانباردارداری و انبار در جهت مراعات اصول امانت نظارت بر کار امین اموال و  .6

در جهت ثبت اموال و اثاثیه منقول و غیرمنقول در دفاتر و یا سیستم رایانه الزم رت و اقدام نظا  .7

 اداره.

هنگام ورود ، دفاتر درت مشخصات اموال ـبـن ثـیـنـچـمـار و هـبـان ضـبـدور قـر صـارت بـظـن  .8

 اموال. تیوضعصورتو تهیه  کاال به انبار

 .واحدهای تابعاستانداری و  ونقلحملو  نظارت بر انجام امور نقلیه  .9

ها و صدور دستورات ها و باغچهها، محوطه، آبدارخانهنظارت بر نحوه نظافت و تنظیف ساختمان، اتاق .10

 کتبی و شفاهی در مورد بهبود امور مربوطه.

ها، پذیرایی و سایر مراسم و تشریفات و آماده نمودن ارت بر انجام امور مربوط به برگزاری جشنـظـن .11

 و وسایل پذیرایی در موعد مقرر.سالن 

 فضاهای سبز در حدود اعتبارات مصوب.و ، ابنیه هاساختمانصدور دستور احداث، تعمیر و عمران  .12

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .13

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارش ارائه، مقررات ومطالعه و بررسی قوانین  .14

 آموزشی مرتبط. یهادوره و

 .محوله وفق مقررات امور ریساانجام  .15

 

 )شرح وظایف( رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی-5-3-6

 .نبین کارکنان دبیرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظایف آنا کارمیتقس .1

 .برابر سازمان مصوب رساناننامهو  یسینونیماشنظارت مستقیم بر کار کارکنان دبیرخانه، بایگانی،  .2

اره تابع اد  یهاقسمترسیده و تقسیم آن به  یهادستورالعملو  هابخشنامه، هانامهدریافت  .3

 تفویض شده. اراتیاختاساس بر
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مدیریت اسناد و آرشیو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانین و  نهیزم درالزم  هایبرنامه ارائه .4

 .شدهنییتع یهایمشخطمقررات و 

 برداری اوراق زائد.ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرست ی وبررس .5

 ها طبق مصوبات.پیگیری امحاء اسناد بایگانی راکد در استانداری و فرمانداری .6

هماهنگی امور مربوط به دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا  .7

 صادره.

امور مربوط به دبیرخانه و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی  یدهسازمان .8

 استانداری و انجام امور اداری.

 تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا. .9

و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارش ارائهمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  .10

 آموزشی مرتبط. یهاورهد و هاشیهما

 .محوله وفق مقررات امور ریساانجام  .11

 

 )شرح وظایف( رئیس اداره امور مالی-6-3-6

 .های الزمنگهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش .1

 .هاحوالهصدور درخواست تأمین اعتبار و های الزم در خصوص انجام هماهنگی .2

 اعتبارات در مورد اسناد هزینه.تخصیص بودجه و بررسی و صدور گواهی یا  .3

 زمینه. نیا دربررسی اسناد هزینه پرداخت متفرقه و راهنمائی کارشناسان  .4

 کنترل حساب انبار و اسناد خرید. .5

 تکمیل مدارك و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه. ازنظررسیدگی به اسناد هزینه  .6

 ای.سرمایه یهاییداراتملک  یهاحساباسناد مالی مرتبط با ثبت و صدور چک و  .7

 اوراق. و هاسپردهوجوه دریافتی از خزانه و  حساببهنگهداری و انجام امور مربوط  .8

 .استانداری تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان .9

 .هاحسابنظارت بر انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل  .10

 ... . و هانهیهز نگام بودن آمار اعتبارات،در جهت به ه کلادارهبررسی و کنترل سیستم رایانه  .11

در  رمنقولیغاعم از منقول و ، اثاثیه، اسباب، تجهیزات اداری انجام امور مربوط به نگهداری اموال .12

 استانداری و ثبت آنها در دفاتر مربوطه.

 و نظارت بر حسن اجرا.تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان  .13

 هاشیهماو نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات  هاگزارش ارائهمطالعه و بررسی قوانین و مقررات،  .14

 آموزشی مرتبط. یهادورهو 

 .نجام سایر امور محوله وفق مقرراتا .15


