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 پیشگفتار

ستان ستان ۳۱ از یکی فارس ا ست ترین مراکز تمدناز قدیمیو  ایران ا شور این جنوبی بخش در که ا  ک

 رمگ و معتدل کوهستانی، دسته سه به استان این مختلف نقاط در فارس استان وهوايآب. است شدهواقع

 با و بزرگ اسییتان چهارمین ،کیلومترمربع ۱۲۲۶۰۸ حدود در مسییاحتی با اسییتان این. شییودمی تقسییی 

 ،۱۳95 ماه آبان در مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین اساس بر نفر، 4۸5۱۲74 معادل جمعیتی

 فارس استان ،۱۳95 سال کشوري تقسیمات اساس بر. رودمی شمار به ایران پرجمعیت استان چهارمین

 .است شدهتقسی  دهستان ۲۰5 و بخش ۸4 ،شهر ۱۰۲ ،شهرستان ۲9 به

ستان مرکز ست شیراز ستانشهر فارس، ا ساس بر که ا  ماه آبان در مسکن و نفوس عمومی سرشماري ا

شته نفر ۱۸۶9۰۰۱ معادل جمعیتی خود، حومه همراه به ۱۳95 ستان این شهر ترینپرجمعیت که دا  ا

 ،جهرم کازرون، مرودشت، شهرهاي به توانمی استان این پرجمعیت شهرهاي دیگر از. شودمی محسوب

 .کرد اشاره فساو  الرستان

ستان، این در سی اکثریت جزبه امروزه ا  زجملها کنند؛می زندگی ستانا این در نیز مختلفی اقوام زبانفار

شقایی ،لرها سه عرب ،هاق سی مانند مختلفی هايزبان و هاگویش به یک هر که لک و خم  ،کازرونی ،فار

 مه  منابع .گویندمی سخن )بککی( ايکهمره و عربی ،اردکانی ،دوانی ،سیوندي ،قشقایی ،الرستانی ،لري

صادي ستان اقت شا پایه بر فارس ا شگاه صنعتی، مختلف هايشهرک ،دامداري و ورزيک  صنایع ها،پاالی

 و طبیعی تاریخی، متعدد هايجاذبه باوجود فارس استان .است بناشده مختلف هاينیروگاه و پتروشیمی

 در ایران دانشییگاهی مه  مراکز از تعدادي همچنین. اسییت ایران گردشییگري مه  مراکز از یکی مذهبی،

 .است شدهواقع استان این

را نشییان  ۱۳9۶در سییال  اسییتان فارس يزیرو برنامه تیریسییازمان مد سییالهیکگزارش حاضییر عملکرد 

شبرد اهداف و  تواندمیو  دهدمی سازمان در  ریزيبرنامهچارچوبی براي پی شد. لذا  هايسالاین  آتی با

گیري از گزارش حاضییر، نقاط قوت سییازمان تقویت و نقاط ضییعف برطرف گردیده و امید اسییت با بهره

نظران محترم، موجبات ارتقاء و بهبود کیفی هاي کارشییناسییان و صییاح اسییتفاده از نظرات و پیشیینهاد

سا ،مدیران ،از کلیه معاونیندر ادامه  گزارش را فراه  آورد. سان رؤ شنا سازمان جهت محترم  و کار این 

 .آیدتهیه و تدوین این گزارش تقدیر و تشکر به عمل می

 

 ساسان تاجگردون

 استان فارس یزیرو برنامه تیریسازمان مدرئیس 
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 3       حوزه ریاست و روابط عمومی

 وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی

 ریزی برای برگزاری منظم جلسات رئیس سازمان و ابالغ مصوبات و تصمیمات متخذه به برنامه
 ربطواحدها و یا مراجع ذی

 ها و، بازدیدها، مأموریتمالقاتها، ریزی و ساماندهی حضور رئیس سازمان در گردهماییبرنامه 
 های سازمانها و معاونتمختلف با هماهنگی و همکاری دیگر سازمانجلسات 

 رسانی و استخراج مطالب مربوط به سازمان و ارسال های اطالعها، سایتبررسی اخبار رسانه
 های مربوطهسازمان و معاونت رئیسبرای 

 داخلی و خارجیرسانی و توسعه روابط سازمان با مخاطبان های اطالعریزی و اجرای برنامهبرنامه 
های سازمان و پاسخگویی به اذهان ن و تشریح فعالیتمخاطبا منظور دریافت و بررسی نظراتبه

 عمومی

 ها و مراسم با همکاری مدیریت اداری، مالی و پشتیبانیانجام امور مربوط به مناسبت 

 مدیریت و الملل سازمان روابط عمومی و امور بین ،های الزم با حوزه ریاستانجام هماهنگی
 ریزی مرکز.برنامه

 رسیدگی و پاسخگویی به شکایت افراد حقیقی و حقوقی از واحدها و کارکنان  ،بررسی ،دریافت
 سازمان

 اسناد ،ایجاد هماهنگی و همکاری با مرکز حراست در انجام امور مربوط به حفاظت از اطالعات، 
بررسی صالحیت و اعالم نظر  ،ارائه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان ،پرسنل و اماکن سازمان

صدور کارت شناسایی  ،جهت انتصاب و تصدی افراد در مشاغل حساس و یا اعزام به خارج از کشور
 گردد.ها اعالم میوآمد و سایر مواردی که از سوی مرکز حراست به استانو مجوز رفت

 

 و توسعه استان یزیربرنامه یشورا رخانهیدبوظایف 
  ای شوراهامور دبیرخانانجام 
 جلسات شوراتهیه دستور جلسات و صورت 
 ها و موضوعات واصله برای طرح در شورادریافت و بررسی درخواست 
 تهیه گزارش از پیشنهادهای واصله و تکمیل اطالعات اولیه برای ارسال به شورا 
 و ارسال به مراجع مربوطههای مربوط به تصمیمات متخذه در شورا تهیه ابالغ 

 جلسات شورااز مستندات، دستور جلسات و صورت یبانک اطالعات جادیا 

 سازمان سئیبر اساس دستور ر یمورد یهاگزارش میو تنظ هیته 
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 وظایف: شرح راستای شده درانجام اقدامات بارزترین و ترینمهم

 حوزه ریاست: -الف

 استان. نیسرزم شیبرنامه آما هیو نظارت بر ته یراهبرد تیریمد .1
 و ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیقانون حما یبر اجرا هیعال نظارت .2

 استان. یریعشا
وسعه اقتصاد و ت ییاقتصاد روستا تیتقو ،ییزااشتغال ،یبرنامه توسعه اقتصاد یراهبرد تیریمد .3

ساله ششم توسعه( قانون برنامه پنج 27هدف استان )موضوع بند الف ماده  یصادرات محور روستاها
ها تیو مأمور دهایو مالقات و بازد هاییسازمان در گردهما سیحضور رئ یو سامانده یزیربرنامه

 کشور یزیرو برنامه تیریو سازمان مد شانیا یبا هماهنگ
ان سازمان و کارکن یو حقوق یقیحق افراد اتیبه شکا ییو پاسخگو یدگیو رس یبررس افت،یدر .4

 موضوع یریگیمحترم سازمان و پ استیو انتقال آن به ر
 امور مربوطه عیسازمان جهت تسر رانیو مد نیبا دفاتر معاون یو همکار یهماهنگ جادیا .5
 تیافتتاح در هفته دولت و دهه فجر در معقابل یعمران یهاو افتتاح پروژه دیبرنامه بازد میتنظ .6

 استاندار محترم

 
 مسائل و مشکالت سازمان یصورت ماهانه در جهت بررسبه نیمعاون یجلسات شورا لیتشک .7
 در جمع اصحاب رسانه یرساناطالع یهابرنامه یاجرا .8
بازده کارکنان و  شیافزا یمختلف در راستا یهاسازمان از حوزه استیر دیبازد یزریبرنامه .9

 رجوعارباب میتکر

 
 عمومی:روابط  -ب

ریزی استان فارس و های سازمان در سایت سازمان مدیریت و برنامهانعکاس اخبار و اطالعیه -1
 های جمعی استانمتعاقباً ارسال آن به رسانه
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های خبری با ریاست و معاونین دعوت از اصحاب رسانه استان فارس جهت حضور در نشست -2
و همچنین جلسات  1396در طول سال ریزی استان فارس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه

 رسانی به مخاطبین دارد.مهمی که ضرورت اطالع

یزی رحضور در اولین نشست هماهنگی مدیران روابط عمومی مرکز و سازمان مدیریت و برنامه -3
های ای نمایندگان رسانهو متعاقباً قبول میزبانی از اجرای تور رسانه 1396ها در زمستان سال استان

 های عمرانی استان فارسمنظور بازدید از پروژههخارجی ب

 
های عمرانی استان منظور بازدید از پروژههای خارجی بهای نمایندگان رسانهاجرای تور رسانه -4

 فارس

 ریزی استان فارسبروز رسانی سایت خبری سازمان مدیریت و برنامه -5

ن و جلسات ازجمله کلیپ اولی هاهای مختلف با توجه به برگزاری برنامهتهیه و تدوین کلیپ -6
سازمانی، کلیپ روز مادر به مناسبت تجلیل از مقام شامخ زنان شاغل دوره مسابقات فوتسال درون

در سازمان، کلیپ روز پدر به مناسبت تجلیل از مقام شامخ مردان شاغل در سازمان و کلیپ آغاز 
 سال جدید
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ها و استخراج موضوعات مطبوعات و خبرگزاریها، های مختلف اعم از سایتبررسی اخبار رسانه -7
ریزی استان فارس و انعکاس آن به ریاست، معاونین و مدیران مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه

 سازمان

ها با همکاری قسمت اداری، مالی و پشتیبانی های مناسبتی و مراسمریزی و اجرای برنامهبرنامه -8
 و مشورت کامل با ریاست محترم سازمان

توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلی و خارجی در راستای دریافت نظرات آنان و تشریح  -9
 ها و عملکرد سازمان و پاسخگویی به اذهان عمومیفعالیت

 کنندگان حضوری و تلفنی سازمان با رعایت حفظ حرمت آنانراهنمایی مراجعه  -10

به همراه تهیه عکس، فیلم  های سازمانها، جلسات مهم، همایشپوشش کامل خبری برنامه  -11
 گریو مجری

های مختلف و نصب آن در ورودی بنر( به مناسبتبرنوشته )طراحی، تهیه و نصب   -12
 2و  1های شماره ساختمان
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ام های تقدیر، پیها و لوحمنظور ارسال نامههای رسمی و ادبی بهتهیه، تنظیم و نگارش متن  -13
 های مختلفمناسبتتبریک، پیام تسلیت و پیام تشکر به 

و  هاشنهادیپمنظور انجام تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان پشتیبان سایت سازمان به  -14
 های موردنظر در سایت و همچنین برطرف نمودن نواقص موجودخواسته

 منظور انعکاس خبرهای سازمانایجاد تعامل و ارتباط دوسویه با اصحاب رسانه استان فارس به  -15
 عنوان یک اصل مهمو تثبیت این موضوع به

اه عنوان اولین دستگمعروف و نهی از منکر سازمان بهایجاد زیر سایت دبیرخانه شورای امربه  -16
 فرهنگ منظور اشاعه ایناجرایی استان فارس و حتی کشور به

رسانی اخبار و اطالعات مربوط به کمیته منظور اطالعاندازی بخشی از سایت سازمان بهراه  -17
 ...و  ورزش و سالمت سازمان، کتابخانه، بازنشستگان
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 های مختلف سایت سازمانمدیریت و نظارت کلی بر قسمت  -18

جله ورزشی، مجله خبری، م) یمجازرسانی در فضای های چهارگانه اطالعایجاد کانال  -19
های خبری و عملکرد سازمان در رسانی فعالیتوبودجه و عطر یاس( باهدف اطالعمعاونت برنامه

 های مختلفحوزه

پس  شد کههای مذکور در فضای مجازی در بستر تلگرام انجام میالزم به ذکر است، تمامی کانال
ده از تلگرام، در حال حاضر جمهور در خصوص ممنوعیت استفااز بخشنامه معاون اول محترم رئیس

 شود.انجام می "ایتا"های یادشده در قالب یک کانال به نام مجله خبری در کلیه فعالیت
اندازی پوسته سایت جدید سازمان منظور راههمکاری با واحد فناوری اطالعات سازمان به  -20

ا جاد تغییرات موردنیاز بمنظور ایی الزم بههاشنهادیپریزی استان فارس و ارائه مدیریت و برنامه
های مهم، پیوندهای مرتبط، سازمان مدیریت گاهبینی درج وبپیشاستاندارد )رعایت تمامی اصول 

یریت، ها و مدها، قوانین و مقررات، خدمات الکترونیکی، معاونتها، سایر سامانهریزی استانو برنامه
 ها(معرفی کارکنان و اخبار و اطالعیه

ارس، ریزی استان فدر بخش پیوندهای مرتبط سایت جدید سازمان مدیریت و برنامهشود یادآور می
های سازمان، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه مدیریت آموزش اخبار مناقصات و مزایده

معروف و نهی از منکر، سازمان مدیریت و کارکنان دولت، شورای اقامه نماز، شورای امربه
 ریزی و توسعه استان، برنامه آمایش استان،ها، شورای برنامهن فارس در آینه رسانهریزی استابرنامه

دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، سامانه معاونت آمار و اطالعات، شورای فنی استان، 
 نی و لینکبیپیش "ساترا"کتابخانه سازمان، کمیته ورزش و سالمت و سامانه ارزیابی رصد آمایش 

 شده است.
های اجرایی استان فارس قرار ها نیز، بخشی از آدرس سایت دستگاهدر بخش سایر سامانه

 شده است و در روزهای آینده نیز مابقی نیز تکمیل خواهد شد.داده
 

 
 و توسعه استان یزیربرنامه یشورا رخانهیدب -ج

ریزی و توسعه استان به شرح دبیرخانه شورای برنامه اقداماتبر اساس شرح وظایف ابالغی، اهم 
 باشد:زیر می

 

 ای شوراانجام امور دبیرخانه-1-1
 جلسات شوراتهیه دستور جلسات و صورت-1-2
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ریزی و توسعه استان تشکیل گردیده است. در خصوص جلسه شورای برنامه 10تعداد  1396در سال 
نوان عریزی و توسعه استان بهجایگاه رفیع شورای برنامهتمامی جلسات مورداشاره با توجه به 

ت و از سازمان مدیری ای و نیز انتظار ویژهریزی منطقهترین نهاد تصمیم گیر در حوزه برنامهعالی
های کارشناسانه، نهایت تالش و کوشش جهت انجام امور ریزی استان جهت انجام فعالیتبرنامه

تور کار گردیده است. دسمرتبط می قوانین، مقررات و اسناد باالدست صورت بهینه و با رعایت تمابه
جلسات با هماهنگی رئیس و دبیر محترم شورا تهیه و در موعد مقرر به همه اعضای اصلی محترم 

همین موضوع در خصوص  و مدعوین گرامی ارسال گردیده است. شورا، ناظرین محترم
 جلسات شورا نیز رعایت گردیده است.صورت
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 ها و موضوعات واصله برای طرح در شورادریافت و بررسی درخواست -1-3
 

 تهیه گزارش از پیشنهادهای واصله و تکمیل اطالعات اولیه برای ارسال به شورا-1-4
های تخصصی فعال ذیل شورا معادل نه که در حال حاضر تعداد کارگروهبا توجه به این -الف

ا و نیز هجهت برقراری ارتباط مناسب با دبیران محترم کارگروهباشد، نهایت کوشش کارگروه می
های تخصصی گردیده که پس از دریافت مصوبات های کارگروهمسئولین محترم دبیرخانه

ظور منپس از بررسی به طرح در صحن شورای قابلهاشنهادیپعنوان به)های تخصصی کارگروه
های الزم پاورپوینت جهت ارائه در (، گزارش و فایلتطبیق با قوانین و مقررات و اسناد باالدستی

هیه ها، تگیری نهایی در مورد مصوبات کارگروهدر راستای بحث و بررسی و تصمیم صحن شورا
 گردیده است.

ها و که بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی ساالنه استان در چارچوب بخشنامهبا عنایت به این -ب
های بودجه کل کشور، بررسی، توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های تهیه و تنظیمدستورالعمل

ای استان به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد دبیر شورا و نیز بررسی، تصویب و ابالغ سرمایه
ای ای شهرستان، بررسی و توزیع اعتبارات هزینههای سرمایهضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی

ن سایر موارد چنیو هم نی به تفکیک دستگاه بر اساس پیشنهاد دبیر شوراهای اجرایی استادستگاه
ریزی بایست در شورا، تصویب گردد نیز از وظایف شورای برنامهای که بر اساس مقررات میبودجه

ودجه سازمان وبباشد که نیاز به پیگیری و تعامل با حوزه معاونت هماهنگی برنامهو توسعه استان می
 عامل و همکاری دوسویه این امر محقق گردیده است.و با ت دارد

بایست در مورد سایر موارد واصله و تکمیل اطالعات اولیه برای طرح در شورا که می بررسی-ج
 گیری گردد.تصمیم ها در شوراآن
 
 های مربوط به تصمیمات متخذه در شورا و ارسال به مراجع مربوطهتهیه ابالغ -1-5
جلسات شورا، مواردی که باشد، عالوه بر ارسال صورتمواردی که نیاز میاین خصوص و در  در

باشد رأساً توسط دبیرخانه شورا و در مواردی که مربوط به های تخصصی میمرتبط با کارگروه
های مرتبط جهت انجام مراحل بعدی، ابالغ باشد، به حوزههای سازمان میهای سایر حوزهفعالیت

ماهه گزارش کاملی از عملکرد شورا به مجلس طور مستمر در مقاطع سهچنین بههم گردد.می
 گردد.شورای اسالمی تهیه و ارسال می

 

 جلسات شوراجلسات و صورت دستور ایجاد بانک اطالعاتی از مستندات، -1-6
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های تخصصی جهت بررسی و جلسات کارگروهبانک اطالعاتی شورا ایجادشده و صورت اکنونهم
از طریق  جلسات و سایر موارد موردنیازاخبار شورا و صورت ها،نامهعضای محترم، آییناظهارنظر ا

به ذکر است که پس  الزم باشد.دسترسی میقابل http://dsb2.farsp.irسایت شورا به آدرس وب
هایی سایت جدید شورا باقابلیتاندازی وبو فعال شدن سایت سازمان، راه از احیای سازمان

 باشد.اکنون فعال میش در دستور کار قرار گرفت و همازپیبیش

 

 
 

 ی موردی بر اساس دستور رئیس سازمانهاگزارشتهیه و تنظیم  -1-7
ی موردی، تهیه و تنظیم و هاگزارشدر این خصوص نیز حسب دستور رئیس محترم سازمان، 

 تقدیم گردیده است.
 

 ریزی و توسعه استاناجرایی شورای برنامه نامهارزیابی مستمر اصالحیه آیین -1-8
و انتقال  (24/4/1394مورخ  هـ 50961/ت 51551مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره )

ریزی کشور و نیز سازمان مدیریت و اشکاالت و ایرادات وارده به سازمان مدیریت و برنامه
 ر با مرکز.عنوان اولین استان و تعامل مستمها بهریزی سایر استانبرنامه

 

 تانریزی و توسعه اسشناسی عملکرد شورای برنامهتهیه گزارش تحلیلی آسیب -1-9
و ارسال به  و راهکارهای عمومی برای افزایش کارایی شورا جهت استحضار رئیس محترم شورا

 معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسالمی.
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های شده از سوی کارگروهی متعدد ارائههاشنهادیپگیری در مورد تصمیم -1-10
 است.برگزارشده  به شرح جدول ذیلجلسه  69ذیل شورا بر اساس تعداد تخصصی 

 
 1396تعداد جلسات در سال  کارگروه ردیف

 23 امور زیر بنایی و شهرسازی 1

 3 اقتصادی امور 2

 5 و فرهنگی امور اجتماعی 3

 9 اشتغال 4

 7 بانوان و خانواده 5

 6 دستی و گردشگریمیراث فرهنگی، صنایع 6

 7 سالمت و امنیت غذایی 7

 6 منابع استانی درآمدها و تجهیز 8

 3 زیست و توسعه پایدارآمایش سرزمین، محیط 9
 

های مصوب و بر اساس شاخصهای تخصصی ارزیابی مستمر عملکرد کارگروه -1-11
 در هر نشست شورا های تخصصیمحترم کارگروهلحاظ اطالعات تکمیلی اخذ گردیده از دبیران 

 

های طی سال های تخصصیبندی نتایج ارزیابی دوساالنه عملکرد کارگروهجمع -1-12
عنوان بازوان اجرایی، های تخصصی بهو قدردانی از تالش و کوشش تمام کارگروه 1396و  1395

 محترم ه از روسا و دبیرانویژریزی و توسعه استان بهعملیاتی و کارشناسی شورای برنامه
های های تخصصی برتر به دلیل مدیریت امور مربوط به تشکیل مستمر و منظم نشستکارگروه
و توسعه  ریزیجلسات و مستندات مرتبط به دبیرخانه شورای برنامهموقع صورتارسال به کارگروه،

 استان ر بر رشد و توسعهی تأثیرگذاهاشنهادیپاستان، پیگیری مستمر و مطلوب مصوبات و ارائه 
 

ریزی حضور اعضای اصلی شورای برنامه بندی نتایج تلفیقی ارزیابی دوساالنهجمع -1-13
مشارکت اعضای اصلی در سامانه  و 1395-96های سال های شوراو توسعه استان در نشست

ات در لسجشورا برحسب ورود اعضای اصلی شورا به سامانه شورا و دریافت یا عدم دریافت صورت
 و تقدیر از اعضای برتر 1395-96های شورا طی سال هاینشست

 

 طرح آمایش استان تصویب کلیات بخش دوم -1-14
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 های آتیو اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سال یشنهادیهای پبرنامه

 و توسعه استان یزیربرنامه یشورا رخانهیدب

 جهیتا حصول نت شدهاقدامات انجام یریگیپ -1
و تعامل  یو توسعه استان در سطح مل یزیربرنامه یشورا رخانهیواحد متناظر با دب لیلزوم تشک -2
 .یو استان یدر سطوح مل شیازپشیب

منظور ا بههاستان یزیرو برنامه تیریسازمان مد یشورا در چارت اصالح رخانهیدب تیبه تقو ازین -3
 شورا. ییکارا شیشورا و افزا لیذ یتخصص یهاکارگروه نهیبه تیهدا

 هاستانو توسعه ا یزیربرنامه یشورا ییاجرا نامهنییآ یینها فیتکل نییدر تع عیلزوم تسر -4
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 15       وبودجهمعاونت هماهنگی برنامه

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وبودجهمعاونت هماهنگی برنامه
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 وبودجهمعاونت هماهنگی برنامهوظایف 

 ای و اجرای نظام مصوب در استان.ریزی توسعه ملی و منطقهمشارکت در طراحی نظام برنامه 

  مدت مدت و کوتاهبرنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلندمدت، میانتهیه و تدوین
 کشور. در چارچوب برنامه کالن هاو شهرستان استان

 گذاری، جمعیت، آمایشهای کالن امور اشتغال و سرمایهها و سیاستهیه و تدوین برنامهت 
 توسعه منابع استانی.زیست، محیط نگری،آینده ،سرزمین

  های مشیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خطفعالیت ارزشیابیو نظارت
 و استانی. ایمنطقه، توسعه ملی

 های آمایش سرزمینی استان.ای و تهیه طرحریزی منطقهانجام امور مربوط به برنامه 

 های ساالنه اقتصادی و اجتماعی استان.تهیه و تدوین گزارش 

  ندات آن ها و مستپیوست ،دجه سنواتیوب های استان،تلفیق برنامه و تدوینانجام امور مربوط به
 شده.های دیگر و در چارچوب ضوابط تعیینگروه های اجرایی ودستگاه با همکاری

  انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در الیحه بودجه سنواتی و دفاع و
 پیگیری در مراجع مربوطه.

 ضوابط،  ،بودجه بخشنامه ای مختلف در چارچوبهو تنظیم بودجه پیشنهادی بخش تهیه
 های اجرایی.کل کشور و با همکاری دستگاه بودجهها دستورالعمل

 های ای، تملک داراییاعتبارات هزینهدرآمدهای استانی، ابالغ  و تهیه انجام امور مربوط به توزیع
 متفرقه. هایدیفرهای مالی و تملک داراییای، سرمایه

 ای، تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییاعتبارات هزینههای نامهبررسی و مبادله موافقت 
 های اجرایی.دستگاه متفرقه با هایردیفمالی و 

 و مالی. ایهای سرمایهای و تملک داراییانجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه 

 یعلمی، فرهنگی و اجتماعهای امور تولیدی، زیربنایی، های بخشررسی، تهیه و تدوین برنامهب. 

 و  و مالی ایهای سرمایهای، تملک داراییتهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه
 های بودجهتبصره

 یای و مالایههای تملک دارایی سرمو پروژه هاطرحای، های هزینهفعالیتبر و ارزشیابی ظارت ن 
 شده.بینیاهداف پیش ها وشده با برنامهانجام منظور مطابقت عملیاتبه

 های اجرایی.پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه 
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 تیعمومی و غیردولهای های بخش غیردولتی و مشارکتگذاریبررسی چگونگی و نقش سرمایه 
 استان. در اقتصاد
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 وظایف شرح راستای در شدهانجام اقدامات ینبارزتر و ترینمهم

 بودجه: حوزهگزارش عملکرد  -الف

 ای استانهای سرمایهتشکیل جلسات مختلف جهت توزیع اعتبارات تملک دارایی -1

 ریال( میلیارد 3208) ای استانیاعتبارات تملک دارایی سرمایه 

  میلیارد ریال( 3728) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی %3اعتبارات 

 میلیارد ریال 455اعتبار استانی  اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 

 میلیارد ریال 1450های توسعه اقتصادی به مبلغ اعتبارات ارتقاء شاخص 

  میلیارد ریال 484افزوده به مبلغ درصد مالیات بر ارزش 27/0اعتبارات موضوع 

 جدول  550000-47تفاده متوازن از امکانات کشور موضوع ردیف اعتبار ردیف استانی قانون اس
 میلیارد ریال 4858به مبلغ  1-10

  550000-47اعتبار ملی و ملی با ویژگی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور موضوع ردیف 
 میلیارد ریال 2306به مبلغ  10-1جدول 

 
)به  96رایی و دستورالعمل بودجه سال ای بر اساس ضوابط اجبررسی و توزیع اعتبارات هزینه -2

 ریال( میلیارد 5231مبلغ 

ورالعمل طبق دست ایسرمایه هایداراییبررسی و توزیع و مبادله الزامات قانونی اعتبارات تملک  -3
 باشد.میمیلیارد ریال  436که سرجمع الزامات مبلغ  1396بودجه سال 

  میلیارد ریال 170 خاصشامل مصوبات 

  میلیارد ریال 53 روستایی یهاراهاسفالت 

  میلیارد ریال 120 پنجمقانون برنامه  12ماده 

  میلیارد ریال 41 صنعتیو نواحی  هاشهرکزیرساخت 



 1396سال  -ریزی استان فارس ساله سازمان مدیریت و برنامهگزارش عملکرد یک                       20

 

 میلیارد ریال 32 علمیه هایحوزه 

  میلیارد ریال 20 شهداساماندهی گلزار 

تفاده اسقانون توزیع اعتبارات  هایشاخصاطالعات  روزرسانیبهتشکیل جلسات متعدد جهت  -4
 متوازن از امکانات کشور

قبل  هایلسابرای پاداش پایان خدمت بازنشستگان  ایهزینهبررسی و توزیع اعتبارات ابالغی  -5
 میلیارد ریال( 214)مبلغ 

وبودجه کشور قانون الحاق و مکاتبات الزم با سازمان برنامه 24پیگیری در خصوص بند ج ماده  -6
 رجوعو پاسخگویی به ارباب

 میلیارد ریال 2707نامه اعتبارات ملی با ویژگی استانی به مبلغ موافقتمبادله  -7

 های ابالغی به استاننامه ردیفمبادله موافقت -8

های اجرایی استان برای ای دستگاهتهیه مکاتبات الزم در زمینه مشکالت و معضالت بودجه -9
 وبودجه کشورسازمان برنامه

ای و تملک خصوص مشکالت بودجه هزینههای اجرایی در راهنمایی و ارشاد دستگاه -10
 ایهای سرمایهدارایی

 های فنی و اعتباریصورت کمکتشکیل جلسات متعدد جهت توزیع اعتبارات به -11

 صورت اسناد خزانه اسالمی بهتشکیل جلسات متعدد جهت جذب تخصیص اعتبارات که به -12
 استان ابالغ گردیده است

 
 ای در مقاطع مختلفای و هزینهیههای سرماتخصیص اعتبارات تملک دارایی -13

درصد  هساز منابع استانی،  هاپروژهو مصوب نمودن  هاشهرستان ریزیبرنامهتشکیل کمیته  -14
استفاده متوازن از امکانات کشور و همچنین بررسی وضعیت  قانون و اعتبارات موضوع نفت و گاز

 ی عمرانیهاپروژهپیشرفت فیزیکی 
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ریزی توسط کارشناسان بخشی و دبیران کمیته برنامه استان های عمرانیبازدید از پروژه -15
 پروژه( 3017بازدید از ) شهرستان

 1396تهیه سند بودجه سال  -16

 1193تاکنون )ای تاکنون ای و هزینههای سرمایهابالغ و مبادله اعتبارات تملک دارائی -17
 25با  نامهقالب موافقتدر  ایهزینه نامهموافقت 111و  طرح 607در قالب  عمرانینامه موافقت

صورت ریال از محل درامد عمومی به میلیارد 20499مبلغ )مبادله گردیده است( دستگاه اجرایی
 ای مبادله گردیده است(هزینه صورتبهمیلیارد ریال  6726مبلغ عمرانی و 

 اجرائی هایدستگاهاز  واگذاریقابل هایطرحپیگیری جهت  -18

اعم از عمرانی ) ایهای اجرایی جهت رفع مشکالت بودجهتشکیل جلسات مختلف با دستگاه -19
  ای(و هزینه

 
ای در مقاطع مختلف و تهیه اقدامات الزم جهت توزیع تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینه -20

 جلسات مربوطهصورت

های همکاری با معاونت سرمایه انسانی استان )گروه نوسازی اداری( در ارزیابی شاخص -21
 اجرایی هایاختصاصی دستگاه

 1397بررسی الیحه بودجه سال  -22

و همچنین افزایش اعتبارات استان در الیحه سال  1396پیگیری تخصیص اعتبارات سال  -23
1397 

 های مربوط به سفر ریاست محترم جمهوریپیگیری طرح -24

 
افزایش اعتبارات استان در  و پیگیری جهت 1396های ملی در سال پیگیری تخصیص طرح -25

 ی متعدد در این خصوصهاگزارشانجام و  1397الیحه سال 
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های بر اساس شاخص 12و  10شرکت فعال در جلسات مدیریت بحران و توزیع اعتبارات ماده  -26
 (میلیارد ریال 1932توزیع مبلغ ) شهرستانی

انون ق ها در خصوص اعتبارات موضوعریزی شهرستانهای برنامهبندی مصوبات کمیتهجمع -27
 کشور و نهایی کردن جداول مربوطه استفاده متوازن از امکانات

 
 ای جدیداالستخدامتوزیع اعتبارات هزینه -28

های دارای افزایش حجم عملیات با توجه به ماده های جدید و پروژهبررسی و تصویب پروژه -29
 (2قانون الحاق ) 23
طرح  منظوربه و ارائه گزارش 4 نظارتدر سیستم  هاپروژهثبت اطالعات پیشرفت فیزیکی  -30

 و توسعه استان ریزیبرنامهرای در شو

 های عمرانینامهمبادله موافقت -31

 های اجرایی و پیشنهاد توزیع بهینه اعتبارات ابالغیای دستگاهبررسی کسری اعتبارات هزینه -32
 احتمالی

ابالغ درآمدهای استانی و ارائه گزارش عملکرد درآمدهای عمومی به مرکز و پیگیری جهت  -33
 های اجراییاهوصول درآمدهای عمومی دستگ

 برگزاری سمینار آموزشی اسناد خزانه اسالمی -34

 
برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکالت دستگاه اجرایی در خصوص مراحل اجرای اسناد  -35

 خزانه اسالمی
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 عملکردی ریزیبودجهکارگاهی جهت  صورتبهآموزشی  هایکالسبرگزاری  -۳۶

 از خزانه معین استانای و عمرانی هزینهپیگیری وصول نقدینگی اعتبارات  -37
 های اجرائی استانیدستگاهانجام امور مربوط به نقل و انتقاالت پرسنل  -38
 های اجرائی استاندستگاهانجام امور مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی  -39

 

 :ریزیحوزه برنامهگزارش عملکرد  -ب

 وری:ریزی، آمایش و بهرهشده در گروه برنامهاقدامات انجام-1-ب

 طراحی و)تکمیل فصل هفتم  تهیه و رنامه آمایش استان: مطالعات بخش دوم طرح شاملب -1
 هشتم )نظام ارزیابی و پایش آمایش استان( ( وریزیبرنامه

 آمایش طرح دوم بخش در کارفرما و مشاور اجرایی، هایدستگاه حضور با جلسه 5 برگزاری -2

 و توسعه استان ریزیتصویب کلیات طرح آمایش استان در شورای برنامه -3

 ارائه اولیه طرح آمایش استان در شورای آمایش کشور -4

 اندازی سایت آمایش استانراه -5

 تهیه گزارش سنتز آمایش استان فارس -6

 برگزاری جلسات در خصوص تهیه برنامه آمایش منطقه پنج کشور -7

 
 مدحهای بوشهر و کهگیلویه و بویراای با همکاری استانتهیه گزارش سنتز آمایش منطقه -8

ها و پیگیری امور سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش )ساترا(، جهت تهیه و تکمیل نقشه -9
اندازی و برقراری ارتباط های اجرایی جهت راهاطالعات موردنیاز سامانه، آموزش ساترا به دستگاه

 طور مستمرها بهروزرسانی آنبا سامانه از طریق وب و بارگذاری اطالعات و به



 1396سال  -ریزی استان فارس ساله سازمان مدیریت و برنامهگزارش عملکرد یک                       24

 

 
 های کارشناسی ذیل آنر جلسات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان و کمیتهشرکت د -10

 1396ریزی در سال های مطالعاتی حوزه برنامهنامه طرحمبادله موافقت -11

ل های تخصصی ذیو کمیته و توسعه پایدار زیستمحیط ،کارگروه آمایش هجلس 3برگزاری  -12
 آن پیرامون وظائف یادشده.

 توسعه استان یهادگاهیالعات دبانک اطتهیه و تکمیل  -13

 (1395دی، اجتماعی و فرهنگی استان )سال تهیه گزارش اقتصا -14

خصوص از امور وبودجه کشور بهدرپی از سازمان برنامههای موردی، متعدد و پیتهیه گزارش -15
 زیستریزی، آمایش و محیطبرنامه

 استانداری و مدیریت منابع آب اندیشی آبخوانسمینار همبرگزاری  -16

وبودجه کشور در زمینه تهیه سند آمایش ملی به دلیل همکاری مستمر با سازمان برنامه -17
عضویت در شورای راهبری آمایش و همچنین انطباق سند آمایش استان با ملی و خالصه نمودن 

 روزرسانی آن جهت درج در سند ملی آمایشسند آمایش استان و به

 های مربوطهل پرسشنامهکشور و تکمی هایاستانبررسی آمایش  -18

 وریشرکت در جلسات بهره -19

 عضویت کارشناسان این حوزه در کمیته پژوهش این سازمان -20

 عضویت کارشناسان این حوزه در کمیته کارشناسی اقتصاد مقاومتی سازمان -21

 سازمانینظارت بر دو طرح مطالعاتی درون -22
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ای هاز دستگاه آمایش اولویتهای مهم و دارای بندی و پیگیری دریافت لیست پروژهجمع -23
 اجرایی استان

پیگیری مربوط به سند توسعه روستایی و مشخص نمودن روستاهای هدف مربوط به سال  -24
و برگزاری جلسات متعدد استانی و شرکت در جلسات تهران در این خصوص تا ابتدای  1396

 1396اسفندماه 

 
 

 یهاو مشارکت گذارییهاسرم ی،امور اقتصاداقدامات انجام شده در گروه  -2-ب

 :یمردم

های تملک برداری از پروژهعملیاتی نمودن مشارکت بخش غیردولتی در تکمیل و بهره-1
 های اجرایی استانای استان با همکاری دستگاههای سرمایهدارایی

های های اجرایی استان در قالب کارگروه واگذاری دستگاهدر این خصوص جلسات مکرر با دستگاه
الزم  ریزیهای کاری استان ارائه و برنامهاجرایی استان تشکیل و موارد قانونی مرتبط و برنامه

های های تملک داراییبرداری از پروژهجهت مشارکت با بخش غیردولتی جهت تکمیل و بهره
ای پروژه بر 302های قانونی موجود انجام گرفت. تعداد ای استان با استفاده از همه ظرفیتسرمایه

 پروژه، مشارکت با بخش غیردولتی تحقق یافت. 239مشارکت با بخش دولتی شناسایی شد که در 
ای استان به سازمان های سرمایههای تملک داراییتهیه و ارائه گزارش ماهیانه واگذاری پروژه-2

 وبودجه کشوربرنامه
 شرکت در جلسات هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان-3

را  1396شده در قالب طرح رونق تولید اقتصاد مقاومتی در سال کارگروه، تسهیالت پرداخت این
اجرایی نموده و همچنین باهدف حل موانع و مشکالت واحدهای تولیدی فعال بوده است. در 

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان شرکت گردیده که تعدادی از  59در  1396سال 
ها بوده و مشکالت برخی از واحدهای تولیدی بررسی و در راستای حل شهرستان این جلسات در

 گیری شده است.آن تصمیم



 1396سال  -ریزی استان فارس ساله سازمان مدیریت و برنامهگزارش عملکرد یک                       26

 

های صنعت و معدن و کشاورزی استان و های نظارت طرح رونق تولید در بخشعضو کمیته-4
 کننده تسهیالت رونق تولیدبازدید از واحدهای تولیدی دریافت

ید باهدف ارزیابی عملکرد و چگونگی تحقق اهداف اجرای طرح های نظارت طرح رونق تولکمیته
رونق تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی، ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوده و 

 95از  1396باشد. در سال ریزی استان مییکی از اعضای آن، نماینده سازمان مدیریت و برنامه
واحد تولیدی بخش کشاورزی استان که تسهیالت طرح  14واحد تولیدی بخش صنعت استان و 

انب ها از جوآمده و عملکرد تسهیالت دریافتی آنعملرونق تولید دریافت کرده بودند بازدید به
 مختلف موردبررسی قرارگرفته است.

تهیه و ارائه گزارش عملکرد ماهیانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به معاونت امور تولیدی -5
 وبودجه کشورسازمان برنامه

گذاری استان و مشارکت در امور مرتبط با شرکت در جلسات کمیته جذب و حمایت سرمایه-6
 گذاری استانسرمایه

 مشارکت در تهیه سند آمایش سرزمین استان در پنل امور زیربنایی و انرژی-7
 گذاری استانشرکت در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه-8
 جلسات و همکاری با شورای راهبری اشتغال استانشرکت در  -9

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار "و  "برنامه اشتغال فراگیر"مشارکت در اجرای -10
ی و همکاری با کمیته فن "مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 الذکرهای فوقاز محلگذاری متقاضی تسهیالت های سرمایهبررسی طرح
 گذاری استانشرکت در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه-11
 اندازی کارگروه تخصصی مدیریت و راهبردی توسعه اشتغال پایدارپیگیری امور مربوط به راه-12
 شرکت در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان و مشارکت در امور مرتبط-13
، خدمات و گردشگری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و گردشگری همکاری با هسته مدیریت -14

 شیراز
تری های ناکارآمد استان در دادگسبینی و پیشگیری از بافتشرکت در جلسات کارگروه پیش-15

 و مشارکت در امور مرتبط با استان
)الف( ( بند 1زایی روستایی موضوع جزء )همکاری در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال-16

( قانون برنامه ششم توسعه کشور که در قالب انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور 27ماده )
 باشد.مآب در حال انجام می

 گذاریسایر امور محوله مرتبط با امور اقتصادی و سرمایه-17
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 ناستا یاقتصاد مقاومتفرماندهی ستاد 

ها به دلیل تطابق بیشتر سیاست 1396در سال 
های ستاد اقتصاد مقاومتی استان با ستاد نامهو بر

اقتصاد مقاومتی کشور، در ساختار ستاد اقتصاد 
این  رد مقاومتی استان تغییراتی ایجاد گردید.

تغییرات جهت جلوگیری از موازی کاری، در 
 های قانونیها و کمیتههایی که کارگروهزمینه

 هادر استان فعال بودند امور مرتبط با وظایف آن
ها محول گردید و ها و کمیتهبه این کارگروه

سازی بنیان و گفتمان سازی و فرهنگوری، توسعه اقتصاد دانشهای اجرایی ارتقاء بهرهکمیته
های با توجه به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، پروژه نیهمچن کماکان به فعالیت خود ادامه دادند.

ریق های دارای قابلیت برش استانی باید از طدار ملی را تعریف نمودند بالطبع بخشی از پروژهاولویت
های طور مشخص به دستگاهشد که این وظایف نیز بههای اجرایی استان عملیاتی میدستگاه

گرفته از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد اقدامات انجام اهم ردید.اجرایی استان محول و پیگیری گ
 باشد:مقاومتی استان به شرح ذیل می

 
ان شده برای استعملیاتی نمودن وظایف تعیین -الف

 «غالو اشت یدگانه رونق تولپنج یهابسته»در قالب 
های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات در راستای سیاست

های رونق تولید و بسته 1396سال مقام معظم رهبری در 
اشتغال پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 های اجرایی ملی ابالغ گردید.کشور جهت اجرا به دستگاه
-2بسته ارتقاء توان تولید ملی -1گانه شامل های پنجبسته

بسته جذب، توسعه و -3گذاری بسته تأمین مالی و سرمایه
)توسعه صادرات  یبسته تجارت خارج-4تعمیق تکنولوژی 

بسته اشتغال و -5غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات( 
اد فرماندهی اقتص ستاد رخانهیمکاتبات دب یراستا ط نی. در همبودندتوانمندسازی نیروی کار 

شدن سهم  یتایو رصد، اجرا و عمل یریگیها مکلف به پاستان یکشور، ستاد اقتصاد مقاومتمقاومتی 
قق تح یشدند. برا یتحقق اهداف مل یبرا یبرش استان تیقابل یادار یهاخود در پروژه استان
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با  استان ییهای اجرانمود که دستگاه مصوباستان  یاقتصاد مقاومت یامر، ستاد فرمانده نیا
را  یبرش استان تیابلق یدارا یهامتبوع خود، سهم استان در پروژه یهای ملدستگاه یهماهنگ

که مورداستفاده در ستاد اقتصاد کشور  پایخود را طبق فرمت سامانه ن یاتیامه عملمشخص و برن
دبیرخانه ستاد  1396در سال  .ندیاستان اعالم نما یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیرا به دب باشدیم

شده برای استان از طریق اقتصاد مقاومتی استان این موضوع را با هدف تحقق اهداف تعیین
های قانونی استان پیگیری کرده و اطالعات موردنیاز را ها و کمیتههای اجرایی و کارگروهدستگاه

 استان ارائه نموده است.های مربوطه را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دریافت و گزارش
 

سال  داریتاولو یهاپروژه» شده برای استان در قالبعملیاتی نمودن وظایف تعیین -ب
1396» 
را تصویب « 1396دار سال های اولویتپروژه»ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور  1396در سال 

 تادس رخانهیمکاتبات دب یط راستا نیدر هم های اجرایی ملی ابالغ نمود.و جهت اجرا به دستگاه
رصد، اجرا و  و یریگیها مکلف به پاستان یکشور، ستاد اقتصاد مقاومتفرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 یتحقق اهداف مل یبرا یبرش استان تیقابل یادار یهاشدن سهم استان خود در پروژه یاتیعمل
مقرر  دمصوبات جلسات خوطبق  استان یاقتصاد مقاومت یامر، ستاد فرمانده نیتحقق ا یشدند. برا

متبوع خود، سهم استان در  یهای ملدستگاه یاستان با هماهنگ ییهای اجرانمود که دستگاه
 پایخود را طبق فرمت سامانه ن یاتیرا مشخص و برنامه عمل یبرش استان تیابلق یدارا یهاپروژه

استان اعالم  یستاد اقتصاد مقاومت رخانهیرا به دب باشدیکه مورداستفاده در ستاد اقتصاد کشور م
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان این موضوع را با هدف تحقق اهداف  1396سال  . درندینما

یگیری های قانونی استان پها و کمیتههای اجرایی و کارگروهشده برای استان از طریق دستگاهتعیین
مربوطه را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی  هایکرده و اطالعات موردنیاز را دریافت و گزارش

 استان ارائه نموده است.
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 ی استانی اقتصاد مقاومتیهاپروژهتعریف  -ج
 یهاروژهپ یبرش استان ینمودن و اجرا یاتیاستان عالوه بر عمل یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده

 یاومتراستا ستاد اقتصاد مق نینمود. در هم یاقتصاد مقاومت یاستان یهاپروژه فیاقدام به تعر یمل
 استان عالوه بر برش یهاتهیها و کماستان و کارگروه ییهای اجرااستان مصوب نمود که دستگاه

حقق ت یخود که در راستا یسازمان فیمرتبط با وظا یهاها و پروژهبرنامه ،های ملیی پروژهاستان
 ف،یتعر ار گنجدیم یمقام معظم رهبر یگانه ابالغ 24 یاقتصاد مقاومت یهااستیساهداف 

ستاد اقتصاد مقاومتی استان اقدام به دریافت اطالعات دقیق  رخانهی. دبندینما ییو اجرا یاتیعمل
ها، های اجرایی نمود و ضمن بررسی و رفع نواقص آنشده توسط دستگاههای استانی تعریفپروژه
های اجرایی استان مکلف به عملیاتی نمودن پروژههای ها را به تصویب نهایی رساند و دستگاهپروژه

 های ماهیانه پیشرفت فیزیکی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان شدند.مذکور و ارسال گزارش
های های اجرایی استان، گزارشستاد اقتصاد مقاومتی استان ضمن رصد عملکرد دستگاه رخانهیدب

 جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمود.ها را تهیه و در پیشرفت فیزیکی پروژه

 
 
استان  یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده یوبگاه اختصاصروزرسانی تغییر ساختار و به -ح

 فارس
شده در استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد در خصوص اقدامات انجام یرساناطالع یدر راستا

روزرسانی و به ساختار رییاستان فارس اقدام به تغ یقاومتاقتصاد م یستاد فرمانده رخانهیدب مقاومتی،
های اجرایی نیز موظف شدند . دستگاهنمود www.moghavemati.mpo-fr.irخود به آدرس سایت 

 صورت ماهانه در سایت فوق بارگذاری نمایند.های خود را بهکه گزارش
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 "اسانپ - یاقتصاد مقاومت یهاو نظارت بر پروژه یابیسامانه ارز" یاندازراه -د
 شرفتیپ یابیرصد و ارز ،یسامانده تیاستان بنا به اهم یاقتصاد مقاومت یستاد فرماندهدبیرخانه 

 نیا رخانهیاستان با دب ییهای اجرادر ارتباط دستگاه لیو تسه یاقتصاد مقاومت یهاپروژه یکیزیف
 مود. ن "سانپا - یومتاقتصاد مقا یهاو نظارت بر پروژه یابیسامانه ارز" یاندازستاد، اقدام به راه
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دستگاه اجرایی  60اندازی سامانه مذکور در استان، دو جلسه آموزشی عمومی با دعوت از از راه پس
های اجرایی استان با همکاری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، استان برگزار شد و دستگاه

 پروژه را در سامانه سانپا بارگذاری کردند. 635د مقاومتی استان شامل های اقتصااطالعات پروژه
های مذکور و راهنمایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان ضمن بررسی اطالعات پروژه رخانهیدب

های های موجود جهت رسیدن به یک فهم مشترک، پروژههای اجرایی برای رفع ابهامدستگاه
سامانه  ها از طریقطور مداوم، پیشرفت فیزیکی پروژهبه نیهمچن مذکور را به تأیید نهایی رساند.

تصاد های اقهای موردنیاز از چگونگی پیشرفت فیزیکی پروژهروزرسانی شده و گزارشمذکور به
های اجرایی استان تهیه و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان مقاومتی استان و عملکرد دستگاه

 ارائه گردید.
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 در ستاد اقتصاد مقاومتی استان« برنامه اشتغال فراگیر»معرفی و بررسی اجرای  -هـ
مرار های دولت در استقرار و استگیریمشی و تصمیمکننده خطهای دولت در بازار کار بیانسیاست

 یتیحاکم وظایف عملکرد بهبود ها،فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت
یداری و د پافرآین سازینهادینه و تقویت و وکارکسب فضای بهبود برای حمایتی اماتاقد دولت،

 یلشغ هایفرصت جادیهدف ا به بازار کار با یتحرک بخش یبرا. شودیتوسعه اشتغال انجام م
 هایو طرح یمداخالتی هااستیس ،یدانشگاه النالتحصیجوانان و فارغ برای خصوصبه

 برنامه اشتغال»در قالب  یردولتیغ یو عموم یتیحما یو نهادها ییهای اجرادستگاه یزااشتغال
 تادس و جهت اجرا ابالغ شد. دیرس بیبه تصو ی کشوراقتصاد مقاومت یدر ستاد فرمانده «ریفراگ

اقتصاد مقاومتی استان نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داد و ضمن طرح موضوع و تشریح 
 ات ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اجرایی شدن این مصوبه را نیز پیگیری نمود.آن در جلس

 

 
 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق »معرفی و بررسی اجرای  -و

ومتی در ستاد اقتصاد مقا« روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
 استان

رتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، قانون در راستای تحقق اهداف ا
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال )کارگروه 

هبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور( ملی تخصصی مدیریت و را
تصویب و جهت اجرا ابالغ گردید. ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز این مهم را در دستور کار خود 
قرار داد و ضمن طرح موضوع و تشریح آن در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اجرایی شدن 

 مود.این مصوبه را نیز پیگیری ن
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 ی استاناقتصاد مقاومت یجلسات ستاد فرماندهبرگزاری  -ی

مصوبه برگزارشده و  71ی استان با اقتصاد مقاومت یستاد فرماندهجلسه  12تعداد  1396در سال 
 اهم اهداف جلسات مذکور به شرح ذیل بوده است:

در چارچوب  یو استان یمل ییهای اجرادستگاه یاتیهای عملبرنامه نیجهت تدو یهماهنگ .1
های رنامهب یاجرا یازهایتأمین ن یریگیو پ همربوط یو راهبردها یاقتصاد مقاومت یهای کلسیاست

 مصوب ستاد
 تانهای فعال اسها و کمیتهکارگروهو  یی استانهای اجرادستگاه یاتیهای عملبرنامه افتیدر .2

 هاآن بیو تصو یو بررس یتحقق اقتصاد مقاومت یبرا
 یااجرهای استان در ها و کمیتههای اجرایی و کارگروهعملکرد دستگاهم از گیری منظگزارش .3

 های اقتصاد مقاومتیو پروژه هابرنامه
 در امور لیتسه یوفصل مشکالت برااعمال نظارت و مداخله در موارد قصور و حل .4
 ی استانهای اقتصاد مقاومتبرنامه شرفتیرسانی مناسب از روند پاطالع .5
 یاقتصاد مقاومت یهای کلسیاست یمختلف مجر ییهای اجرادستگاه نیب یهماهنگ جادیا .6

 ستاد های مصوبکردن برنامه یاتیعمل یبرا
 ریو مقررات مغا نیقوان ای ییموانع اجرا یو معرف ییشناسا .7
 نابع محدودم نهیبه صیتخص یها برااولویت نییو تع صیمنظور تشخسازوکار مناسب به جادیا .8
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 آتی هایسال در عملکرد بهبود برای الزم اقدامات و یشنهادیپ هایبرنامه

 بودجه:حوزه  پیشنهادی آینده هایبرنامه -الف

ای بر اساس های سرمایهبرگزاری جلسات کارشناسی جهت توزیع اعتبارات تملک دارایی -1
 شده هر بخش )توزیع فصل برنامه شهرستان(های تعریفشاخص

اجرایی بودجه، قانون بودجه سنواتی، برنامه ششم توسعه و سایر بررسی دستورالعمل و ضوابط  -2
 های اجراییقوانین و ابالغ به دستگاه

های اجرایی استان در زمینه تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی با راهنمایی و همکاری با دستگاه -3
 ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشورتوجه به ضوابط، دستورالعمل

های ریزی و توسعه استان جهت توزیع اعتبارات عمرانی بین دستگاههتشکیل شورای برنام -4
 اجرایی استان و سایر موارد

های اهای بین دستگریزی و توسعه استان جهت توزیع اعتبارات هزینهتشکیل شورای برنامه -5
 های اجرایی استانمابین دستگاههای مربوطه فیاجرایی استان بر اساس مقررات و دستورالعمل

منظور بررسی و تصویب شهرستان( به 29های استان )ریزی شهرستانکیل کمیته برنامهتش -6
نامه نفت و گاز و توازن بر اساس آئین %3های عمرانی استانی و همچنین توزیع اعتبارات پروژه

 اجرایی مربوطه

رایی اجهای های بودجه به دستگاهای و تبصرهای، تملک دارایی سرمایهابالغ اعتبارات هزینه -7
 استان

های اجرایی دستگاه 1397ای سال های سرمایههای اعتبارات تملک دارایینامهمبادله موافقت -8
 استان

 های اجراییای دستگاههای سرمایهای و تملک داراییهای اعتبارات هزینهنامهمبادله موافقت -9
 1397استان در سال 

 شمول نظام بودجه استانیهای اجرایی مها و عملکرد دستگاهنظارت بر فعالیت -10

ریزی های عمرانی در کلیه مناطق استان توسط دبیران کمیته برنامهبازدید کلیه پروژه -11
 ها و کارشناسان بخشیشهرستان

های سفر مقام معظم رهبری توسط کلیه کارشناسان در طول سال و ارائه گزارش بازدید پروژه -12
 به مرکز

با رعایت مستندات قانونی و برنامه  1397در سال  های اجراییدریافت برنامه کاری دستگاه -13
 ششم توسعه توسط کارشناسان بخشی



 35       وبودجهمعاونت هماهنگی برنامه

 1397های عمرانی در سال بندی پروژهاولویت -14

توسط  1397برداری در سال های عمرانی جهت بهرهمشخص کردن برخی از پروژه -15
 کارشناسان بخشی

 های عمرانیواگذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرحهای قابلشناسایی پروژه -16

 شرکت در جلسات اقتصاد مقاومتی -17

 شرکت در کارگروه اجتماعی -18

 شرکت در کارگروه سالمت و امنیت غذایی -19

ای هسازی فضاهای اداری جهت معلولین، پیشگیری از بیماریشرکت در جلسات مناسب -20
شهری،  ناکارآمد هایبینی و پیشگیری از گسترش بافتواگیر، امور حقوقی و قانونی سالمندان، پیش

 ساماندهی کودکان خیابانی و ...

ری وانتقال کارکنان و پیگیپاسخگویی در خصوص مشکالت اعتباری استخدام جدید و نقل -21
 مداوم حل مشکالت یادشده

پاسخگویی در خصوص مشکالت پاداش و پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان و  -22
 پیگیری دائم در این خصوص

ریزی بر مبنای سازی بودجههای اجرایی در خصوص پیادههمکاری و هماهنگی با دستگاه -23
 1397عملکرد در سال 

 شرکت در جلسات کمیته دامپزشکی -24

 شرکت در جلسات شورای کشاورزی استان -25

 های آموزشی و سمینارهاشرکت در دوره -26

 های دریافتی به معاونتبررسی و پاسخگویی مستمر به نامه -27

 جمهوریهای مربوط به سفر ریاست پیگیری طرح -28

گانه ذیل آن و پیگیری مسائل های شششرکت در جلسات کارگروه گردشگری و کمیته -29
 مربوطه

 برگزاری ستاد درآمد استان -30

 های ملی با ویژگی استانیپیگیری و نظارت بر اجرای پروژه -31

و  10برگزاری جلسات مشترک با مدیریت بحران استان در خصوص توزیع اعتبارات ماده  -32
 های اجرایی استانی و حوادث بین دستگاهالس، خشک12ماده 

 های نظارتی از کلیه اطالعات عمرانی سال قبل و سال جاری و ارسال به مرکزتهیه گزارش -33

 ای دستگاه اجرایی استانبررسی کسری بودجه هزینه -34
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 ایای و کاهش فشار ناشی از کسری هزینهراهنمایی در خصوص توزیع بهینه اعتبارات هزینه -35

 ای از تهرانو دائم در خصوص تأمین کسری اعتبارات هزینه پیگیری مکرر -36

 پیگیری مکرر و دائم در خصوص تخصیص اعتبارات عمرانی -37

 ای و بررسی چگونگی هزینه کرد آنابالغ تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینه -38

امه های عمرانی طبق برنموقع پروژهبرداری رسیدن بهبررسی و پیگیری جهت اتمام و به بهره -39
 های متبادلهنامهشده در موافقتبینیبندی پیشانزم

 2قانون الحاق  23های عمرانی جدید در کمیسیون ماده بررسی و تصویب پروژه -40

 
 وری:ریزی، آمایش و بهرهگروه برنامه پیشنهادی آینده هایبرنامه -1-ب

 یش کشورتدوین نهایی برنامه آمایش استان و ارائه در شورای آمابرنامه آمایش استان:  -1

های سالیگیری از عوارض خشکهای استان فارس و موارد پیرامون پیشپیگیری احیاء تاالب -2
 درپیپی
 پیگیری امور سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش )ساترا(،  -3

 های کارشناسی ذیل آنشرکت در جلسات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان و کمیته -4
 1397ریزی در سال مطالعاتی حوزه برنامههای نامه طرحمبادله موافقت -5
 های تخصصی ذیل آن پیرامون وظائف یادشده.برگزاری جلسات کارگروه آمایش و کمیته -6
 (1396تهیه گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان )سال  -7
 های اقتصادی و اجتماعی استانتهیه شاخص -8
خصوص از امور وبودجه کشور بهدرپی از سازمان برنامههای موردی، متعدد و پیتهیه گزارش -9

 زیستو محیط آمایشریزی، برنامه
برگزاری جلسات تخصصی پیرامون وضعیت بحران آب در استان و راهکارهای مقابله با آن،  -10

های مختلف در های انتقال آب و نظارت بر وضعیت توزیع و مصرف آب در بخشازجمله طرح
 خصوص در حوزه کشاورزیاستان و به

وبودجه کشور در زمینه تهیه سند آمایش ملی به دلیل همکاری مستمر با سازمان برنامه -11
 عضویت در شورای راهبری آمایش

 برنامه ششم توسعه ا ستان -12
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 یاهو مشارکت گذارییهسرما ی،امور اقتصادگروه  پیشنهادی آینده هایبرنامه -2-ب

 :یممرد

های تملک برداری از پروژهعملیاتی نمودن مشارکت بخش غیردولتی در تکمیل و بهره -1
 های اجرایی استانای استان با همکاری دستگاههای سرمایهدارایی

های های تملک داراییهای مردمی در تکمیل پروژهاستفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت -2
 ای استانسرمایه

سهیل و رفع موانع تولید استان و همکاری با آن کارگروه در کارگروه ت شرکت در جلسات -3
 راستای رونق تولید استان

های صنعت بخش ( دربهین یاب) دیتولکننده تسهیالت رونق بازدید از واحدهای تولیدی دریافت -4
 و معدن و کشاورزی استان و ارزیابی عملکرد اجرای آن طرح در استان

گذاری استان و مشارکت در امور مرتبط با از سرمایه شرکت در جلسات کمیته جذب و حمایت -5
 گذاری استانسرمایه

ها و گذاری استان و مشارکت در اجرای سیاستشرکت در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه -6
 های آن کارگروهبرنامه

 گذاری استان و همکاری با آن کمیتهشرکت در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه -7

رگروه تخصصی مدیریت و راهبردی توسعه اشتغال پایدار استان و مشارکت فعال همکاری با کا -8
 در زمینه توسعه اشتغال پایدار استان

( قانون برنامه ششم توسعه 27زایی روستایی ماده )تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال -9
 کشور

توسعه و ایجاد  قانون حمایت از"و  "برنامه اشتغال فراگیر"مشارکت و همکاری در اجرای  -10
 تاندر اس "اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 گذاری اشتغال روستایی و اشتغالهای سرمایهشرکت در جلسات کمیته فنی و ارزیابی طرح -11
 فراگیر

 ستانانظارت بر حسن اجرای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در سطح  -12

 های ناکارآمد استانبینی و پیشگیری از بافتشرکت در جلسات کارگروه پیش -13

 شرکت در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان -14

 گذاریسایر امور محوله مرتبط با امور اقتصادی و سرمایه -15
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 اطالعات و آمار معاونت وظایف
 چارچوب در تخصصی و عمومی هایسرشماری بر نظارت و استخراج ،اجرا ،ساماندهی 

 شده تفویض اختیارات و ایران آمار مرکز هایبرنامه
 مرکز ضوابط چارچوب قالب در اینمونه هایآمارگیری بر نظارت و استخراج ،اجرا ،دهیسازمان 

 ایران آمار
 نظام چارچوب در استان یادار هایسازمان به مربوط ثبتی آمارهای ساماندهی و آوریجمع 

 کشور ثبتی آمارهای
 ریاعتبا هایطرح و استان ریزیبرنامه و اجرایی هایدستگاه آماری نیازهای شناخت و بررسی 

 استان هایدارایی تملک و ایهزینه
 که هاییسرشماری و هاآمارگیری انجام بر نظارت و استانی آماری هایطرح اجرای و تهیه 

 گیرد.می انجام خصوصی بخش و اجرایی هایدستگاه توسط
 استان آمارنامه انتشار برای سازیآماده و استانی آماری هایطرح نتایج وتحلیلتجزیه 
 ایران آمار مرکز استانداردشده مفاهیم و تعاریف ضوابط، قالب در استان آمارنامه انتشار 
 ایران آمار مرکز تائید مورد و مصوب ضوابط چارچوب در (استانی) ایمنطقه هایحساب تهیه 
 تحقیقاتی دانشگاهی، مراکز اجرایی، هایدستگاه به فنی هایراهنمایی و آماری خدمات ارائه، 

 استان. سطح در متقاضی کارشناسان و هاگروه آموزشی،
 ایران. آمار مرکز هایدستورالعمل با مطابق آماری ضوابط و چارچوب سازی بهنگام 
 جغرافیایی اطالعات سیستم ایجاد (GIS) سایر همکاری با آماری اطالعات پایگاه و 

 استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان هایمعاونت
 سازمان هماهنگی با استان موردنیاز مکانی اطالعات هاینقشه رسانی بهنگام و تهیه 

 مصوب هایدستورالعمل و ضوابط چارچوب در و کشور بردارینقشه
 ان.است فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اطالعات پایگاه اطالعاتی نیازهای تدوین و آوریجمع 
 سازمان هماهنگی با آماری هایطرح برای روستایی و شهری هاینقشه سازی بهنگام و تهیه 

 کشور. بردارینقشه
 کاربران شورای ایدبیرخانه وظایف انجام (GIS)(استان جغرافیایی اطالعاتی هایسیستم) 
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 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان اطالعات و آمار معاونت
 هایطرح اجرای گروه شامل گروه 4 دارای فارس استان
 گروه ای،منطقه هایحساب گروه سرشماری، و آماری

 گروه و آماری هایداده پردازش و فرابری ثبتی، آمارهای
 باشد.می مکانی اطالعات و نقشه

 
 

 وظایف شرح راستای در شدهانجام اقدامات بارزترین و ترینمهم

 سرشماری: و آماری هایطرح اجرای گروه -الف

 اونتمع این اهداف پیشبرد در مهمی نقش اطالعات و آمار معاونت ارکان از یکی عنوانبه گروه این
 این وظایف ازجمله آن اجرای نحوه بر نظارت و آماری هایطرح و سرشماری یاجرا دارد. عهده بر

 باشد:می ذیل قراربه 1396 سال در شدهانجام آماری هایطرح باشد.می گروه
 

 شهری خدمات و کاال قیمت آمارگیری طرح-1
 و کاالها قیمت تغییرات سنجش معیار عنوانبه شهری مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص
 شورک اقتصاد در هاقیمت تورم میزان گیریاندازه ابزار ترینمهم شهری خانوارهای مصرفی خدمات

 با و ماهیانه صورتبه شهری خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها قیمت از آمارگیری طرح است.
 گردید. اجرا استان کل در شهری منطقه 17 نمونه حجم

 

 روستایی خدمات و کاال قیمت آمارگیری طرح-2
 و االهاک قیمت تغییرات سنجش معیار عنوانبه روستایی مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص
 اجرا روستاها در را طرح این ایران آمار مرکز فقط و باشدمی روستایی خانوارها مصرفی خدمات

 نهماهیا صورتبه روستایی خانوارهای مصرفی خدمات و کاالها قیمت از آمارگیری طرح نماید.می
 گردید. اجرا استان کل در آبادی 27 نمونه حجم با و
 

 استیجاری واحدهای بهایاجاره آمارگیری طرح-3
 اجرای طریق از تورم میزان همچنین و استیجاری مسکونی واحدهای بهایاجاره تغییرات میزان

 گردد.می محاسبه طرح این
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 17 نمونه حجم با و ماهیانه صورتبه استیجاری مسکونی واحدهای بهایاجاره از آمارگیری طرح
 گردید. اجرا هرماه 22 تا یکم از استان کل در شهری منطقه

 

 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و هزینه از آمارگیری طرح-4
 تفادهاس جینی ضریب و فقر خط محاسبه جهت کشور، خانوارهای درآمد و هزینه از آمارگیری نتایج 

 رآمدهاد و هاهزینه توزیع نحوه و میزان چگونگی کنندهمنعکس تواندمی آن اساس بر که شودمی
 د.باشمی ایمنطقه و ملی سطح در زندگی تسهیالت و امکانات از خانوارها استفاده چگونگی و

 نمونه حجم با و ماهیانه صورتبه روستایی و شهری خانوارهای درآمد و هزینه از آمارگیری طرح
 هرماه دهم تا یکم از استان کل در روستایی خانوار 816 و شهری خانوار 720 شامل خانوار 1536

 گردید. اجرا
 

 بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح-5
 نندهکتأمین عنوانبه کشور فرهنگی و یاجتماع اقتصادی، توسعه هایبرنامه در صنعت بخش

 ناختش منظوربه است. داده اختصاص خود به را ایویژه گاهیجا توسعه، برنامه نیازهای از بسیاری
 است. مناسب صنعتی توسعه هایسیاست اتخاذ و کشور صنعتی ساختار
 لغایت 11/7/1396 تاریخ از بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح اجرای

 گردید. اجرا استان کل در صنعتی کارگاه 1131 نمونه حجم با 11/10/1396
 

 کار نیروی آمارگیری طرح-6
 شافزای که ایگونهبه است، کشوری هر اقتصاد اساسی هایموضوع ازجمله بیکاری، و اشتغال
 نرخ ود.شمی تلقی جوامع یافتگیتوسعه هایشاخص از یکی عنوانبه بیکاری، کاهش و اشتغال
 رارق مورداستفاده کشور اقتصادی شرایط ارزیابی برای که است هاییشاخص از یکی بیکاری

 االنهس و فصلی صورتبه کار نیروی هایشاخص برآورد باهدف کار نیروی آمارگیری طرح .گیردمی
 اجرا سال مختلف فصول در هااستان در ساالنه تغییرات و کشور کل در آن تغییرات همچنین و

 آوریجمع با که است ایران آمار مرکز آماری هایطرح ترینمهم از آمارگیری طرح این شود.می
 صورتهب اقتصادی مشارکت نرخ و بیکاری نرخ محاسبه ضمن کشور کار نیروی ایپایه اطالعات

 فراهم را ... و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه هایبرنامه ارزیابی و تهیه امکان ساالنه، و فصلی
 کند.می

 شهری خانوار 1500 شامل خانوار 2388 نمونه حجم با و فصلی صورتبه کار نیروی آمارگیری طرح
 گردید. اجرا استان کل در فصل هر میانی ماه چهارم و سوم هفته در روستایی خانوار 888 و
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 خدمات هایبخش تولیدکننده قیمت از آمارگیری طرح-7
 رفتهقرارگ آمار مرکز کار دستور در خدمات هایبخش تولیدکننده قیمت شاخص تهیه 1388 سال از

 در هساالن و فصلی صورتبه خدمات تولیدکننده قیمت شاخص تهیه طرح کلی اهداف از است.
 باشد.می کشور کل سطح

 گردید. انجام استان در نمونه 114 با فصلی صورتبه طرح این
 
 صنعتی هایمرغداری محصوالت تولیدکننده قیمت از آمارگیری طرح -8
 وسطت تولیدشده عمده محصوالت قیمت صنعتی، هایمرغداری محصوالت از گیری قیمت طرح در

 در را صنعتی هایمرغداری محصوالت قیمت در تغییرات شاخص این شود.می پرسش هامرغداری
 کند.می گیریاندازه زمان طول در مبادله نقطه اولین
 حجم اب و فصلی صورتبه صنعتی هایمرغداری محصوالت تولیدکننده قیمت از آمارگیری طرح
 گردید. اجرا استان کل در مرغداری 52 نمونه

 
 صنعتی هایگاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت از آمارگیری طرح-9
 و اهداف از یکی ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و یاجتماع اقتصادی، توسعه برنامه در

 استفاده اب که باشدمی دامی محصوالت کیفی و کمی شیافزا کشور، دام امور برنامه هایاستراتژی
 شود.می پذیرامکان نوین هایروش کارگیریبه با و امکانات و منابع از اصولی و مطلوب

 حجم اب و فصلی صورتبه صنعتی هایگاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت از آمارگیری طرح
 گردید. اجرا استان کل در گاوداری 46 نمونه

 
 صنعتی محصوالت تولیدکننده مقدار و قیمت از آمارگیری طرح-10
 هاهکارگا توسط تولیدشده عمده محصوالت قیمت صنعتی، محصوالت از گیری قیمت طرح در

 در مبادله نقطه اولین در را هاکارگاه محصوالت قیمت در تغییرات شاخص این شود.می پرسش
 کند.می گیریاندازه زمان طول
 نمونه محج با و فصلی صورتبه صنعتی محصوالت تولیدکننده مقدار و قیمت از آمارگیری طرح
 گردید. اجرا استان کل در صنعتی کارگاه 60
 

 معدنی محصوالت تولیدکننده مقدار و قیمت از آمارگیری طرح-11
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 شپرس معادن توسط تولیدشده عمده محصوالت قیمت معدنی، محصوالت از گیری قیمت طرح
 نزما طول در مبادله نقطه اولین در را معادن محصوالت قیمت در تغییرات شاخص این شود.می

 کند.می گیریاندازه
 مونهن حجم با و فصلی صورتبه معدنی محصوالت تولیدکننده مقدار و قیمت از آمارگیری طرح
 گردید. اجرا استان کل در معدن 16
 

 کشاورزی خدمات هزینه و فروش قیمت از آمارگیری طرح-12
 و اساسی نقش محصوالت این خدمات هزینه و کشاورزی محصوالت قیمت به مربوط اطالعات

 .دارد استان و کشور ریزیبرنامه و اقتصادی توسعه و ریزیبرنامه در بسزایی اهمیت
 نمونهی آباد 100 با و فصلی صورتبه کشاورزی خدمات هزینه و فروش قیمت از آمارگیری طرح

 گردید. اجرا استان کل در
 

 1396 خانواری هایآمارگیری پایه نمونه برداری فهرست طرح-13
 شهری خانوار درآمد و هزینه طرح و کار نیروی طرح مانند خانواری آمارگیری هایطرح انجام برای

 داریبر فهرست اساس بر پایه نمونه تهیه به نیاز است ایران آمار مرکز هایطرح ترینمهم از که
 خانوار 8560 نمونه حجم با 1396 سال در که است بوده 1395 مسکن و نفوس عمومی سرشماری

 یمرحله گیرینمونه واحدهای شامل خانواری هایآمارگیری یپایه ینمونه درواقع گردید. اجرا
 از حاصلکشور ) هایآبادی و هابلوک به مربوط اطالعات اساس بر که است ها(خوشهاول )

 روزرسانیبه آن از بخشی هرسال و است شدهساخته (1395 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری
 شود.می
 

 1396 زیستمحیط با مرتبط خدمات یدهندهارائه هایکارگاه از آمارگیری طرح-14
 آوری،جمع خدمات با مرتبط هایکارگاه فعالیت موجود وضع شناخت منظوربه که آمارگیری این در

 و فاضالب و اهچ تخلیه و بازکنیلوله تأسیسات و زداییآلودگی مواد، بازیافت و پسماند دفع تصفیه،
 تجهیزات و امکانات عمومی، مشخصات یدرزمینه اطالعاتی آید،درمی اجرا یمرحله به آن انتقال

سال  در کارگاه 121 نمونه حجم با طرح این شود.می آوریجمع هاکارگاه اقتصادی اطالعات نیز و
 گردید. اجرا 1396
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 شامل: (ICTارتباطات ) و اطالعات فناوری یویژه کارگاهی آمارگیری هایطرح-15
 کشور هایکارگاه در ارتباطات و اطالعات فناوری هایشاخص از آمارگیری طرح-
 ارتباطات و اطالعات فناوری تجهیزات تولید هایکارگاه از آمارگیری طرح-
 ارتباطات و اطالعات فناوری خدمات یارائه هایکارگاه از آمارگیری طرح-
 ارتباطات و اطالعات فناوری کاالهای فروشیعمده هایکارگاه از آمارگیری طرح-
 الکترونیکی انتشار فعالیت دارای هایکارگاه از آمارگیری طرح-

 هایکارگاه در "ارتباطات و اطالعات فناوری"هایشاخص گردآوری هاطرح این اجرای اصلی هدف
 دماتخ کنندهارائه یا تجهیزات تولیدکننده که است هاییکارگاه هایحساب یتهیه نیز و کشور

سال  در کارگاه 3931 نمونه حجم با طرح این هستند. "ارتباطات و اطالعات فناوری " یدرزمینه
 گردید. اجرا 1396

 
 1396 سال دامداری و باغداری از آمارگیری طرح-16

 مهمی اربسی نقش بر عالوه و هستند هاانسان غذای تأمین منابع ترینمهم دامی و باغی محصوالت
 صنایع قبیل از صنایع از بسیاری اولیه ماده آورنده فراهم کنند،می ایفا جامعه غذایی امنیت در که

 در ویژههب خانوارها از بسیاری درآمد منبع هافعالیت این شوند.می محسوب پوشاک و لبنی غذایی،
 دماتخ بخش در شاغل افراد از بسیاری امرارمعاش و اشتغال آن بر عالوه و باشندمی روستایی نقاط
 ود این به کشاورزی محصوالت ونقلحمل بخش در شاغل افراد و فروشانخرده بازرگانان، نظیر

 است. وابسته فعالیت
 کشاورزی بخش پیچیده و مهم بسیار گیرینمونه طرح دو ،1396 دامداری و باغداری هایآمارگیری

 ،"هافعالیت این بردارانبهره تعداد" نظیر هافعالیت این از مهمی اطالعات ها،آن در که هستند
 ولیدت میزان" و "دام انواع تعداد" ،"باغی محصوالت تولید میزان" ،"هاقلمستان و باغات مساحت"

 سال در برداربهره 15806 نمونه حجم با طرح این گردد.می اخذ بردارانبهره از "گوشت و شیر
 گردید. اجرا 1396

 
 1396 سال زنبورعسل پرورش هایبرداریبهره از آمارگیری طرح-17

 منظوربه و ایمنطقه هایحساب تهیه یدرزمینه خود قانونی وظایف راستای در ایران آمار مرکز
 طرح ازجمله آماری هایطرح اجرای و تهیه به اقدام مختلف، هایفعالیت افزودهارزش محاسبه

 296 نمونه حجم با حطر این نمود. 1396 سال در زنبورعسل پرورش هایبرداریبهره از آمارگیری
 گردید. اجرا 1396سال  در استان سطح در برداربهره
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 (جامع بازرگانی)های ملی گانه حساب 10های طرح آمارگیری از کارگاه-18

 هایابحس تنظیم و تهیه آمار، تولید زمینه در خود قانونی وظایف اجرای راستای در ایران آمار مرکز
 را ادیاقتص هایفعالیت تمامی بررسی امکان تا نمایدمی متنوعی اطالعات آوریجمع به اقدام ملی
 و آمار آوریجمع موردبحث هایآمارگیری اجرای از هدف نماید. فراهم معین یدوره یک برای

 در ... و ثابت یسرمایه تشکیل افزوده،ارزش تولید، ارزش یمحاسبه منظوربه موردنیاز اطالعات
 باشد.می موردنظر هایفعالیت

 اجرا 96 سال در 15/9/96 لغایت 15/8/96 اجرا تاریخ و کارگاه 2494 هانمونه تعداد با طرح این
 گردید.

 
 خانوار رفتاری فرهنگ از آمارگیری طرح-19

 اکنس معمولی خانوارهای از نمونه تعدادی انتخاب با و است گیرینمونه طرح یک مزبور آمارگیری
 هنگیفر رفتارهای و هافعالیت الگوی بررسی به و شودمی اجرا کشور روستایی و شهری نقاط در

 و فارس استان در خانوار 2900 تعداد با طرح این پردازد.می جامعه اعضای تربیش و ساله 15 افراد
 گردید. اجرا 96 سال در ماه یک مدت به 30/8/96 لغایت 30/7/96 تاریخ از
 

 1396 خوراکی قارچ پرورش واحدهای از سرشماری طرح-20
 رود.یم بشمار خوراکی قارچ پرورش فعالیت توسعه برای مناسب بستری ایران، هوایی و آب تنوع

 داشته یغیرنفت صادرات و زاییاشتغال در سزایی به نقش تواندمی زمینه این در گذاریسرمایه لذا
 1396 سال در بار چهارمین برای طرح این خصوص این در ریزیبرنامه اهمیت به توجه با باشد.

 دهنده/شرکتپرورش 11 نمونه حجم با طرح این گردید. اجرا سرشماری صورتبه کشور سطح در
 گردید. اجرا میدانی صورتبه 5/9/96 لغایت 10/8/96 تاریخ از 1396سال  در استان سطح در
 

اطالعات و ی افراد از فناوری طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده-21
 1396ارتباطات 

 «1396 - ارتباطات و اطالعات فناوری از افراد یاستفاده و خانوارها برخورداری» آمارگیری طرح
 در ماه یک مدت به 96 سال آذرماه 29 تا آبان 29از ایران اطالعات فناوری سازمان سفارش به

 اطالعات فناوری حوزه در المللیبین شاخص 19 تهیه طرح، این اجرای از هدف .گردید اجرا کشور
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 نتاینتر نفوذ ضریب یمحاسبه ها،آن ترینمهم که بوده کشور هایاستان سطح در ارتباطات و
 گردید. کسب الزم اطالعات موسسه 18 و خانوار 1140 به مراجعه با که است

 

 1396 پروریآبزی و صید آمارگیری طرح-22
 گرم آبی، سرد ماهیان پرورش مزارع از آماری اطالعات گردآوری طرح این اجرای از کلی هدف

 زا آماری اطالعات گردآوری طبیعی،نیمه و طبیعی هایآب منابع همچنین و آبزیان سایر و آبی
 اییروست مناطق در جنوب، در صیادی شناورهای و شمال در کیلکاگیر شناورهای پره، هایتعاونی

 از هک باشدمی آبزیان صید و پروریآبزی فعالیت فزودهاارزش محاسبه منظوربه 95 سال شهری و
 گردید. اجرا طرح این کارگاه 18نمونه  حجم با 5/9/1396 لغایت 10/8/1396 تاریخ

 
 برداریبهره حال در معادن از آمارگیری طرح -23

 و شده محسوب ساختمان و صنایع اولیه مواد کنندهتأمین هایبخش ترینعمده از معدن بخش
 کشور نعتیص توسعه در را اساسی نقشی تواندمی بالقوه امکان یک عنوانبه معدنی مواد غنی ذخایر

 باشد. کشور صنعتی خودکفایی معضالت از بسیاری راهگشای و نموده ایفا
 لغایت 1/3/96 تاریخ از معدن 330 تعداد با فارس استان برداریبهره حال در معادن آمارگیری طرح
 گردید. اجرا 1396 سال در 30/7/96
 

 ذیل مشخصات با آماری تحلیلی گزارش 3 تعداد ،1396 سال طی است ذکر به الزم

 است. گردیده تهیه

 کار نیروی آمارگیری طرح اصلی هایشاخص بررسی"تحلیلی گزارش تدوین و تهیه-1
 ارسف استان فصلی( و سالیانه- بیشتر و ساله 10 یاقتصاد مشارکت نرخ و بیکاری )نرخ
 "1395 لغایت 1384 هایسال طی

 رخن و بیکاری )نرخ کار نیروی آمارگیری طرح اصلی هایشاخص تغییرات روند گزارش این در
 لغایت 1384 هایسال طی فارس استان فصلی( و سالیانه- بیشتر و ساله 10 یاقتصاد مشارکت

 است. قرارگرفته تحلیل و موردبررسی 1395
 
 رمتو نرخ بررسی و تورم نرخ محاسبه بر مروری"تحلیلی گزارش تدوین و تهیه-2

 مبنای )بر1396 لغایت 1392 هایسال طی فارس استان و کشور ماهیانه شهری
100=1390)" 
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 اقتصادی مندانعالقه و گذارانسیاست موردتوجه همواره که است هاییشاخص ازجمله تورم نرخ
 بهترین از یکی عنوانبه (CPIخانوارها ) مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص است. بوده

 داختهپر تورم نرخ محاسبه نحوه بررسی به گزارش این در است. تورم نرخ محاسبه برای هاشاخص
 سال مبنای بر 1396 لغایت 1392 هایسال طی فارس استان و کشور ماهیانه شهری تورم نرخ و

 شود.می بررسی 1390 پایه
 
 ورکش و فارس استان روستایی و شهری خانوارهای درآمد توزیع مقایسه و بررسی -3

 1389-95 هایسال طی
 نسبت و تایل آتکینسون، جینی، ضریب ازجمله نابرابری هایشاخص معرفی ضمن پژوهش این در

 افزارنرم و خانوارها درآمد و هزینه آمارگیری طرح هایداده از استفاده با اول دهک به دهم دهک
R 1389-95 هایسال طی کشور و فارس استان در درآمد توزیع هایشاخص وتحلیلتجزیه به 
 است. شدهپرداخته روستایی و شهری مناطق در

 

 
 

 ای:منطقه هایحساب گروه -ب
 اساس بر و ساالنه صورتبه که است آماری اطالعات از ایمجموعه ای،منطقه هایحساب 

 رهایمتغی محاسبه ای،منطقه هایحساب هدف گردد.می محاسبه منطقه یک اقتصادی هایفعالیت
 تصویر هب استان اقتصادی وضعیت آن وسیلهبه که باشدمی کشور هایاستان در اقتصادی کالن

 این از لحاص اقتصادی کالن کمیت ترینمهم شود.می داده نشان آن اقتصادی توان و شده کشیده
 شایان نقش ایمنطقه هایحساب است. (GDPR) منطقه داخلی ناخالص محصول ها،حساب
 هایافتهی از استفاده بدون استانی ریزیبرنامه اهداف تحقق کهطوریبه دارد ریزیبرنامه در توجهی
 سازگاری و اطمینانقابل آمارهای ها،حساب این تهیه باشد.نمی پذیرامکان ایمنطقه هایحساب

 صادیاقت هاینابرابری کاهش راستای در صادیاقت هایگذاریسیاست زیربنای که آوردمی فراهم را
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 اقتصادی هایفعالیت افزودهارزش مجموع از ایمنطقه هایحساب است. هااستان بین اجتماعی و
 آید.می دست به مقیم تولیدی واحدهای

 
 :1396 سال در ایمنطقه هایحساب گروه گزارش اهم

استان و  1395اقتصادی سال های آوری اطالعات موردنیاز جهت تهیه حسابجمع-1

 ارسال آن به مرکز آمار ایران

 استان اقتصادی اطالعات شامل و بوده جداگانه فعالیت 72 و بخش 15 بر مشتمل اطالعات این
 و ارگان نهاد، 430 از بیش مالی هایصورت و مالی ترازهای اطالعات دولتی، هایدستگاه در

 و گردیده تهیه اطالعاتی فایل 129 منظور این برای باشد.می تعاونی و خصوصی دولتی، موسسه
 است. شده صرف زمان ساعت نفر 3000 از بیش آن تهیه برای

های اقتصادی استان فارس و ارائه اصالح و بازنگری اطالعات مربوط به حساب-2

 ی الزم به مرکز آمار ایرانهاگزارش

های خصوص آمار حسابها و محققان در ارائه مشاوره به کارشناسان دستگاه-3

 ایمنطقه

-93های اقتصادی )سال جایگاه استان فارس در حساب "تهیه گزارش پژوهشی -4

 ."های کشور و تبیین جایگاه استان فارس در بین استان (1379

 نبی ایمقایسه و گردیده تهیه هااستان اقتصادی کالن هایشاخص پژوهشی، گزارش این در
 ... و نسبی مزیت دهی،بهره وری،بهره قبیل از هاییشاخص همچنین ت.اس گرفتهانجام هااستان

 رکشو کل و فارس استان برای اقتصادی مختلف هایفعالیت و هابخش افزودهارزش اساس بر
 است. گردیده مشخص کشور سطح در استان جایگاه و گردیده محاسبه

 

 آماری: هایداده پردازش و فرابری ثبتی، آمارهای گروه-ج
 سال در آماری هایداده پردازش و فرابری ثبتی، آمارهای گروه در گرفتهانجام اقدامات ترینمهم

 از: اندعبارت خالصه صورتبه 1396
 
 فارس: استان آماری سالنامه نشریه تدوین و تهیه .1

 صورتبه ایران آمار مرکز الگوی با مطابق هااستان تمامی با هماهنگ چارچوبی در نشریه این
 جمعیتی، هایزمینه در اطالعات حاوی و گرددمی منتشر و چاپ کتاب قالب در و تهیه ساالنه

 نیز و اهسرشماری آخرین نتایج ازجمله شهرستان سطح تا استان فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی
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 فصل 23 در اطالعات این که باشدمی اجرایی هایدستگاه در تولیدشده اطالعات و آمار آخرین
 تانشهرس هر نقشه مفاهیم، و تعاریف فصل، آن اطالعات از ایگزیده فصل هر در که شدهگنجانده

 کتاب این تدوین جهت مراحل تمامی است ذکرشایان .است شده آورده نمودار با همراه جداول و
 درنهایت و شودمی انجام http://salnameh.sci.org.ir آدرس به سامانه در الکترونیکی صورتبه

 نیکیالکترو نسخه قالب در و گیردمی قرار چاپ و دریافت جهت سامانه روی بر عموم استفاده برای
 سیبرر از پس درنهایت و ؛گیردمی قرار همگان دسترس در آسان و سریع دسترسی با آنالین و

 زا نسخه یک و رسدمی چاپ به کتاب قالب در اطالعات و آمار معاون سوی از آن تأیید و نهایی
 تانشهرس و استان و کشور نقشه ،نمودارها سالنامه، اطالعات حاوی آن فشرده لوح همراه به کتاب

 با هایگوشی روی بر نصبقابل IOS و اندروید نسخه ازجمله سالنامه دیگر هاینسخه و
 و اجرایی هایدستگاه و استاندار ایران، آمار مرکز اختیار در دیجیتال کتابخانه و مذکور هایسیستم

 تجه و باشدمی استانی هایریزیبرنامه در استفادهقابل کتاب این اطالعات گیرد.می قرار ...
 در دانشگاهی مراکز و پژوهشگران ،محققان ،هابانک اجرایی، هایدستگاه مدیران استفاده

 آدرس به اطالعات و آمار معاونت سایت روی بر نشریه این فایل گیرد.می قرار اختیارشان
fr.ir-http://amar.mpo است. قرارگرفته 

 
سال  فارس استان آماری سالنامه کتاب تهیه و آوریجمع جهت گرفتهانجام اقدامات

 باشد:می زیر شرح به 1395

 کیالکترونی آماری جداول الگوی سازی بهنگام و بازنگری و جدید سال اطالعاتی بانک ایجاد-1
 الکترونیکی سامانه در کشور آماری سالنامه انتشاراتی و
 تأیید و کمیلت پیگیری سالنامه، فصول اطالعات دریافت منظوربه اجرایی هایدستگاه با مکاتبه -2

 آماری سالنامه الکترونیکی سالنامه در اینترنتی جداول نهایی
 رونیکیالکت سامانه در مرکز آماری هایطرح با مرتبط اینترنتی جداول اطالعات تأیید و تکمیل-3
 شدهتکمیل اینترنتی جداول در خطاها و هاناسازگاری لحاظ به کارشناسی هایبررسی انجام -4

 هادستگاه مدیران توسط نهایی تائید و احتمالی اصالحات انجام گیری پی و هادستگاه
 شده نهایی اینترنتی جداول از هریک با مرتبط نمودارهای رسم -5
 اینترنتی جداول مبنای بر انتشاراتی جداول انطباق -6
 و تعاریف مقدمه، هایبخش سازی بهنگام و فصول از هریک word فایل ویرایش و تهیه -7

 مآخذ و منابع فهرست اطالعات، گزیده مفاهیم،

http://amar.mpo-fr.ir/
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 گزیده مفاهیم، تعاریف فصل، مقدمه شاملشده ) ویرایش word فایل چاپی نسخه برسی -8
 آماری( جداول و هانقشه و نمودارها اطالعات،

ال س فارس استان آماری سالنامه کتاب چاپ جهت شابک و فیپا ارشاد، و فرهنگ مجوز دریافت-9
1395 

 کتاب چاپ جهت هاچاپخانه از استعالم و پیگیری-10
 هوبودجبرنامه سازمان ایران، آمار مرکز به دی سی و کتاب از نسخه یک ارسال و کتاب چاپ-11

 ها،فرمانداری استاندار، معاونین و استاندار ها،استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان کشور،
 اجرایی هایدستگاه و هاشهرداری

 

 
 

 استان هایکشتارگاه دام کشتار طرح .2

 و ایران آمار مرکز الگوی با مطابق یکپارچه و هماهنگ صورتبه هااستان تمامی در طرح این
 اتاطالع که صورت این به گردد.می ارسال ایران آمار مرکز به و گیردمی انجام فصلی صورتبه

 آوریمعج استان هایکشتارگاه از ایران آمار مرکز چارچوب اساس بر استان هایکشتارگاه دام کشتار
 در طرح این نتایج از گردد.می ارسال ایران آمار مرکز به آن نهایی فایل کار، مراحل انجام از بعد و

 گردد.می استفاده استان دامی هایفرآورده عرصه در و دام کشتار نشریه تهیه
 

 استان هایشهرداری توسط صادرشده ساختمانی پروانه اطالعات آوریجمع طرح .3

 و ایران آمار مرکز الگوی با مطابق یکپارچه و هماهنگ صورتبه هااستان تمامی در طرح این
 102 هب مربوط ساختمانی هایپروانه اطالعات که صورت این به گیرد.می انجام فصلی صورتبه

 و جامع ایسامانه در و آوریجمع استان هایشهرداری از ایران آمار مرکز چارچوب اساس بر شهر
 آمار مرکز به آن فایل درنهایت و گردیده شیرایو و آماییداده ایران آمار مرکز سوی از هماهنگ

 هایفعالیت در و ساختمانی هایپروانه نشریه تهیه در طرح این نتایج از گردد.می ارسال ایران
 شود.می استفاده مسکن به مربوط
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 یفرهنگ و یاجتماع اقتصادی، گرهای نما و هاشاخص گزیده نشریه تدوین و تهیه .4

 استان

 گرددیم چاپ و تهیه ایران آمار مرکز الگوی با مطابق و ساالنه و فصلی صورتبه که نشریه این
 نظرمورد فصل و سال در استان اجرایی هایدستگاه توسط تولیدشده اطالعات و آمار آخرین حاوی

 شودیم محاسبه ساالنه و فصلی صورتبه موردنظر هایشاخص تغییرات میزان آن در که باشدمی
 گوناگون هایفصل در هاشاخص مقایسه برای و باشدمی موردنظر زمان در استان وضعیت بیانگر که
 و اهیدانشگ مراکز ،پژوهشگران ،محققان مدیران، استفاده جهت نشریه این نتایج رود.می کار به

 گیرد.می قرار اختیارشان در عموم
 

 و فارس استان-1395سال  مسکن و نفوس عمومی سرشماری تفصیلی نتایج تهیه .5

 کتاب چاپ جهت شابک و فیپا دریافت

 الس استان فرهنگی وی ، اجتماعاقتصادی نماگرهای و هاشاخص گزیده نشریه تهیه .6

 کتاب چاپ جهت شابک و فیپا دریافت و 1395

 سازمان اطالعات و آمار معاونت مستقل زیرسایت تهیه جهت الزم هایپیگیری .7

 سازمان اطالعات و آمار معاونت سایت روزرسانیبه و تغذیه .8

 هایسرشماری نتایج اساس بر 1395 تا 1345 هایسال اطالعات آوریجمع .9

 جمعیتی هایشاخص گزیده نشریه تدوین و تهیه جهت هاسال این طی گرفتهانجام

 1395 لغایت 1345 هایسال طی استان

 هایسال در زنان به مربوط اشتغال و جمعیتی هایشاخص محاسبه و آوریجمع .10

 گزارش. چارچوب در آن تحلیل و 1395 تا 1355

 جهت 1375 لغایت 1335 هایسال اطالعات آوریجمع و مطالعه جستجو، .11

 گذشته اسناد نابودی از پیشگیری

 ،1355 ،1345 ،1335 هایسالگذشته ) هایسال در استان کلیدی و مهم اطالعات از ازآنجاکه
 جودمو کتابخانه در مهم اطالعات این از نسخه یک فقط و نیست دست در فایلی (1375 و 1365

 صورتبه اطالعات که است نیاز شده، کمرنگ آن متن و فرسوده آن صفحات بسیار که بوده
 به شوند. حفظ نابودی خطر از تا شود نگهداری سیستم در فایل صورتبه و سایت در الکترونیکی

 گذشته هایسال کاغذی اطالعات آوریجمع جهت اساسی کار یک که شدیم آن بر خاطر همین
 رسانی بروز امکان صورت در و آبادی و شهر و شهرستان سطح در چه و استان سطح در چه
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 نزما و تالش و کار به نیاز گیردبرمی در را اطالعات از وسیعی حجم چون و گیرد انجام اطالعات
 باشد.می بسیار

 
 استان کشوری تقسیمات اساس بر جمعیت سازی بهنگام .12

 هایرشماریس نتایج پایه بر استان هایآبادی سطح تا استان جمعیتی اطالعات ارائه و سازی بهنگام
 گرفتهانجام 1396 سال تا استان کشوری تقسیمات اساس بر و استان مسکن و نفوس عمومی

 است.
 

 جمعیت و خانوار تخمین .13

 ایجنت پایه بر آبادی لزوم صورت در و شهر ،شهرستان استان، سطح در جمعیت و خانوار تخمین
 ،هاشهرداری ،هافرمانداری استانداری، نیازهای به پاسخگویی جهت گرفتهانجام هایسرشماری
 است. گرفتهانجام هابخش سایر و استان هایدهیاری ،هابخشداری

 

 آماری خدمات ارائه .14

 مراکز دولتی، مؤسسات و هابانک نهادها، اجرایی، هایدستگاه موردنیاز آماری خدمات ارائه
 است. گرفتهانجام ناستا سطح در متقاضیان دیگر و آموزشی ،تحقیقاتی دانشگاهی،

 

 رسانیاطالع .15

 و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه در اطالعات ارائه شده،انجام هایسرشماری نتایج رسانیاطالع
 و اجتماعی اقتصادی، هایشاخص محاسبه استان، سطح در کلیدی و ایپایه آمارهای فرهنگی،
 آبادی و دهستان بخش، شهر، تفکیک به هاشهرستان جمعیت ازجمله جمعیتی اطالعات و فرهنگی
 خمینت و گرفتهانجام مسکن و نفوس عمومی هایسرشماری نتایج اساس بر سن و جنس برحسب
 ازجمله: مختلف طرق از متقاضیان به جاری هایسال برای جمعیت

 آدرس به ایران آمار ملی درگاه سایت http://amar.org.ir 

 حضوری 

 اتوماسیون طریق از نامه قالب در 
 

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایشاخص محاسبه .16

 ره استان کلیدی هایشاخص محاسبه ها،مناسبت جهت موردنظر هایشاخص محاسبه و مقایسه
 بار.یک ماه سه
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 سازمان هایمعاونت سایر به آمار ارائه در همکاری و مشارکت .17

 استان نشریات آرشیو رسانی بروز و تغذیه .18

 استان اتنشری آرشیو روزرسانیبه و تغذیه برای استان کلیدی هایشاخص و موردنیاز آمارهای تهیه
 ایران آمار ملی درگاه سایت در فارس

 

 سالنامه(: دیگر هاینسخه تهیهخالقیت )

 اندروید: نسخه تهیه .19

 و هاوشیگ روی بر نصبقابل اندروید هایسیستم برای استان آماری سالنامه اندروید نسخه تهیه
 سیستم. این به مجهز هایتبلت
 :IOS نسخه تهیه .20

 در که آیفون هایگوشی روی بر نصبقابل سالنامه IOS نسخه تهیه کشور کل در بار اولین برای
App Store است. شدهداده قرار دریافت جهت رایگان صورتبه آن لینک 

 سالنامه دیجیتال کتابخانه نسخه تهیه .21

 1395 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج گزیده تدوین و تهیه .22

 1395 لغایت 1345 هایسال طی فارس جمعیتی تحوالت چارت تهیه .23

 1395 و 1390 هایسال در فارس استان جمعیت سنی هرم چارت تهیه .24

 ومیعم سرشماری نتایج اساس بر استان هایشهرستان جمعیت سنی هرم تهیه .25

 1395 و 1390 هایسال مسکن و نفوس

 عمومی سرشماری اساس بر خانوار برحسب استان هایآبادی بندیطبقه تهیه .26

 استان. یافتهتوسعه روستاهای شناسایی جهت 1395 سال مسکن و نفوس

 

 مکانی: اطالعات و نقشه گروه -د

 آماری: هایطرح جهت نقشه هیته .1

 زموردنیا هاینقشه آماری هایبلوک شماره روی بر هانمونه تعیین و آمار مرکز اعالم به توجه با
 گیرند.می قرار مربوطه طرح اجرایی عوامل اختیار در پالت صورتبه سپس و تهیه طرح هر
 
 و میدانی اجرای بر نظارت و فارس استان آبادی 9000 نقشه رسانی بهنگام و هیته .2

 GIS Ready عملیات
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 ذیصالح مشاور به" فارس استان آبادی 9000 نقشه رسانی بهنگام و تهیه" طرح سپاریبرون با
 ارشناسانک شدهانجام ریزیبرنامه مطابق و گردید آغاز استان روستایی نقشه روزرسانیبه عملیات

 لکنتر مربوطه هایلیستچک تهیه و ایدوره هاینظارت انجام با مکانی اطالعات و نقشه گروه
 وسعت به توجه با طرح این انجام است ذکر به الزم دادند انجام را مزبور هاینقشه دقت و صحت
 داشت. خواهد ادامه جاری سال پایان تا استان

 
 یدانیم اجرای بر نظارت و فارس استان روستایی هایراه نقشه رسانی بهنگام و هیته .3

 GIS Ready عملیات و

 ذیصالح مشاور به" فارس استان آبادی 9000 نقشه رسانی بهنگام و تهیه" طرح سپاریبرون با
 و گردید آغاز میدانی و ستادی مرحله دو در استان روستایی هایراه نقشه روزرسانیبه عملیات
 ایورهد هاینظارت انجام با مکانی اطالعات و نقشه گروه کارشناسان شدهانجام ریزیبرنامه مطابق

 رذک به الزم دادند انجام را مزبور هاینقشه دقت و صحت کنترل مربوطه هایلیستچک تهیه و
 الس پایان تا روستایی هایراه انواع پراکندگی و استان وسعت به توجه با طرح این انجام است

 داشت. خواهد ادامه جاری

 
 سیسیا تقسیمات سطوح کلیه شامل فارس استان جغرافیایی فایل دهیسازمان .4

 آبادی روستا، بخش، دهستان، شهرستان،

 کنار در وندشمی شناسایی آماری کدهای با آماری هاینقشه در تقسیماتی عناصر اینکه به توجه با
 رافیاییجغ فایل عنواناکسس( به داده پایگاه فرمت با) فایلی روستایی و شهری آماری هاینقشه
 در ه( کآماری آدرسکد ) صورتبه استان سیاسی تقسیمات شامل عناصر که دارد وجود هم استان

 دهستان، ش،بخ شهرستان، استان، شامل استان تقسیماتی عناصر کلیه است. آمده تفکیک به آن
 ستانا جغرافیایی فایل در باید دارند وجود روستایی هاینقشه روی بر که آبادی و شهری محدوده

 .باشد هداشت وجود نباید جغرافیایی فایل و نقشه با مغایرتی گونههیچ و باشند داشته وجود هم
 

 پستی کد الحاق نقشه رسانی بهنگام و GIS هاینقشه به پستی کد الحاق طرح انجام .5

 شیراز شهرکالن

 تیپس کد تدقیق امکان آن نتایج از و گرفت انجام استان پست شرکت همکاری با طرح این
 هایبلوک متغیر ماهیت به توجه با باشد.می پستی کد با خانوار طرف از مأمور به شدهاعالم

 اشد.بمی اقدام دست در جاری سال پایان تا شیراز شهرکالن نقشه رسانی بهنگام ساختمانی،
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 خانوار 20 از بیش جمعیت دارای هایآبادی و ایمصوبه دارای روستاهای تطبیق .6

 را آن هیهت از پس و بوده روستایی نقاط فهرست تهیه مسئول کشور وزارت قوانین، طبق ازآنجاکه
 هایمغایرت رفع لذا دهد،می قرار دولتی هایسازمان سایر اختیار در عمل مورد فهرست عنوانبه

 عمل مالک فهرست این زیرا است بسیاری اهمیت حائز کشور وزارت و ایران آمار مرکز فهرست
 مرکز هایآبادی سازیهمسان تهیه طرح این اجرای از هدف گرفت. خواهد قرار نیز هاسازمان سایر
 باشد.می کشور وزارت روستاهای و ایران آمار

 

 های آتیهای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالبرنامه-

 یو سرشمار یآمار یهاطرح یاجرا -الف

 ذیل: شرح به مزایایی با آماری هایطرح اجرایی نیروهای سازیبومی 

 آمارگیران اسکان جهت هافرمانداری با مکاتبات کاهش .1

 هافرمانداری هایهزینه کاهش .2

 اتومبیل اجاره حذف و ذهاب و ایاب هزینه کاهش .3

 محلی زبان و منطقه جغرافیای با آشنایی دلیل به آماری کیفیت ارتقا .4

 آمارگیری اجرای جهت موقعبه حضور .5

 

 صورت غیرحضوری با مزایایی به شرح های آماری تحت وب بهآمایی طرحاجرای داده
 ذیل:

 انرژی هایحامل و ذهاب و ایاب هزینه کاهش .1

 آماها داده استقرار جهت مکان تأمین عدم .2

 آماییداده اجرای جهت کامپیوتر تأمین عدم .3

 اینترنت تأمین عدم .4

 آماها داده تعداد افزایش دلیل به آماییداده زمان کاهش .5

 اداری زمان محدودیت بدون آماییداده دلیل به وریبهره افزایش .6

 

 :نحوه جذب نیروهای آمارگیر و بازبین 

 آمارگیری طرح و تحصیلی رشته مطابقت اساس بر دانشگاهی نیروهای جذب .1

 آمارگیری هایطرح و هاسرشماری در باسابقه نیروهای جذب .2
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 بیشتر امنیت و خانوارها اعتماد جهت خانواری هایطرح برای زن آمارگیر نیروهای جذب .3
 هاخانم آمارگیران

 مشکالت از جلوگیری و آمارگیری بهبود جهت کارگاهی هایطرح برای مرد نیروهای جذب .4
 طرح اجرای

 

 مهندسی مجدد طرح آماری 

 ای:منطقه هایحساب گروه -ب
 ثابت قیمت به ایمنطقه هایحساب تهیه-1
 شهرستانی صورتبه ایمنطقه هایحساب تهیه-2
 

 مکانی: اطالعات و نقشه گروه -ج

 یمکان اطالعات رویکرد با IRAN’S STARS مبنا ثبتی هایسامانه آموزشی دوره برگزاری-1
 (.GIS هاینقشه)
 استانی. SDI رابطان عنوانبه اجرایی هایدستگاه کارشناسان آموزش-2
 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان در سازمانی SDI آموزش-3
 خانوار. 200 باالی بلوکه هایآبادی هاینقشه رسانی بهنگام و تهیه-4
 شده.ایجاد تازه هایشهرستان برای نقشه تهیه-5
 فارس. استان روستایی پستی کد سنجیامکان و بررسی-6
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 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
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 شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 اجرایی استان درزمینه توسعه مدیریت و  هایدستگاهها و مشکالت بررسی و شناخت نارسایی
 سرمایه انسانی.

 آوری های تحول اصالحات اداری، توسعه فنها و طرحراهبری و نظارت بر اجرای برنامه
 ی.اجرای هایدستگاهاطالعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در 

 اجرایی استان در  هایدستگاههای توسعه منابع انسانی در راهبری و نظارت بر اجرای برنامه
ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و های آمار و برنامهحوزه

 ارزیابی عملکرد آنان.
 هانآاجرایی استان، تحلیل عملکرد  هایدستگاههای ارزیابی عملکرد مدیریت در اجرای برنامه 

های انجام کاربر اساس نتایج ارزیابی و و روشو ارائه پیشنهادهای اصالحی درزمینه مدیریت 
 ها، مدیران و کارکنان برتر.انتخاب دستگاه

 ای شورای راهبری توسعه مدیریت استان.انجام وظایف دبیرخانه 
  ات و تغییر تأییداجرایی استان و بررسی و  هایدستگاهنظارت بر اجرای تشکیالت مصوب

 چارچوب اختیارات تفویض شده. استانی در هایدستگاهاصالحات تشکیالتی 
  انجام امور تفویض شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه مدیریت و توسعه

 منابع انسانی.
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 شده در راستای شرح وظایفترین و بارزترین اقدامات انجاممهم

 شده در گروه توسعه منابع انسانی:اقدامات انجام -الف

  وی نیر کارگیریبهاستخدام و  هایسامانهاجرایی استان جهت استفاده از  هایدستگاههدایت
اجرایی، آمار و اطالعات کارکنان نظام اداری و تائید آمار  هایدستگاهانسانی، مدیریت ساختار 

 در قالب سامانه کارمند ایران (نامهموافقت 6نیروی انسانی )موضوع فرم 
  اجرایی. هایدستگاهتخدم شماره مس هایدرخواست تأییدبررسی و 

  سال  هایآزموناجرایی دارای سهمیه استخدام در  هایدستگاهاستخدام  هایپروندهبررسی
 مجوزها. دهیسازمانمشخص کردن موارد انصرافی و  1391

  اجرایی استان. هایدستگاهسهمیه فرزند شهید بین  326توزیع مجوز استخدام 

 ( دستورالعمل برگزاری 30توزیع مجوز استخدام مشمولین ماده )استخدامی  هایآزمون
 .(آزمون ادواری شدگانقبول)
  احکام  تأییدو بودجه جهت  ریزیبرنامههمکاری با کارشناسان بودجه معاونت هماهنگی

 اجرایی. هایدستگاهدر  صادرشدهکارگزینی 

  سهمیه فرزند شهید. 326 کارگیریبهپیگیری جذب و 

  هایآزموناز سوی دیوان عدالت اداری در خصوص  شدهارسالپاسخگویی به شکایات 
 اجرایی استان. هایدستگاهاستخدامی 

  ال ارس کشور واجرایی  هایدستگاهاستخدامی متمرکز )فراگیر(  هایآزموننظارت بر برگزاری
 گزارش به سازمان.

  سال گزارشاجرایی استان و ار هایدستگاهاستخدامی  هایآزموننظارت بر مصاحبه تخصصی 
 به سازمان.

  اجرایی استان در محور مدیریت سرمایه انسانی،  هایدستگاههمکاری در انجام ارزیابی عملکرد
 سالمت اداری و سامانه ملی مدیریت ساختار.

  در  دهشمطرحکارکنان و انتخاب و انتصاب مدیران  (ارتقا رتبه )خبره و عالی هایپروندهبررسی
 اجرایی استان. هایدستگاهت توسعه مدیری یهاکارگروه

  اجرایی. هایدستگاهشرکت در جلسات کارگروه توسعه مدیریت 
  اجرایی و افراد متفرقه در موضوعات مرتبط با  هایدستگاهپاسخگویی به مراجعین و مکاتبات

از قبیل انواع مرخصی، حقوق و مزایا، تبدیل وضعیت کارکنان  جذب و نگهداشت نیروی انسانی
ادواری، مناطق محروم، انتقال و مأموریت به  هایآزمون شدگانقبولردادی و پیمانی، شرکتی، قرا
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 مشاغل، ارتقاء رتبه و طبقه و بندیطبقهاستخدامی متمرکز،  هایآزموناجرایی،  هایدستگاهسایر 
... 

 نحوه انجام کار:

 هایدستگاهبا  این گروه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با پیگیری مداوم، تماس مستمر
اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزاری جلسات در هنگام ضرورت، تهیه مستندات 

 گیری و اظهارنظر و ... به انجام وظایف خود پرداخته است.و اطالعات جهت تصمیم
 شده:نتیجه کار انجام

ی اجرای هایدستگاهالت ها و مشکبا انجام اقدامات باال گامی در جهت بررسی و شناخت نارسایی
عه های توساستان درزمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و راهبری و نظارت بر اجرای برنامه

ریزی نیروی انسانی و جذب های آمار و برنامهاجرایی استان در حوزه هایدستگاهمنابع انسانی در 
نیروی انسانی، توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان که ازجمله شرح وظایف این 

 ایم.باشد برداشتهمعاونت می
 

 شده در گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد:اقدامات انجام -ب

 ها و ارائه گزارش بندی دستگاهو رتبه 95اجرایی در سال  هایدستگاهبندی ارزیابی عملکرد جمع
 82و  81به سازمان اداری و استخدامی کشور: در چارچوب شرح وظایف محوله بر اساس مواد 

ی عموم هایشاخصاجرائی در ابعاد  هایدستگاهقانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی عملکرد 
ور انجام کش شده از سوی سازمان اداری و استخدامیبندی تعیینصاصی بر اساس برنامه زمانو اخت

 گردید.

  برتر در ارزیابی عملکرد  هایدستگاهبرگزاری جشنواره شهید رجائی در هفته دولت و معرفی
 .95سال 
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  ن: در پایان دوره دستگاه اجرایی استا 60ارسال به بیش از  95تهیه کارنامه ارزیابی عملکرد سال

عمومی و  هایشاخصاجرائی بر اساس امتیاز مکتسبه درمجموع  هایدستگاهارزیابی، کارنامه 
 تهیه و ارسال گردید. اختصاصی

  جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت در استان با مسئولیت دبیری سازمان مدیریت  4تشکیل
مورخ  11852/93/206استناد مصوبه ریزی استان و پیگیری اجرای مصوبات شورا به و برنامه

 شورای عالی اداری 05/09/93

  شورای راهبری توسعه مدیریت. زیرمجموعه هایکمیتهتشکیل جلسات 
 های اداری به استناد مصوبه شماره دهی فضاها و ساختمانتشکیل چهار جلسه کارگروه سامان

 عنوان دبیر کارگروه.شورای عالی اداری و پیگیری مصوبات به 01/04/90مورخ  7539/206

  اجرائی توسط کارشناسان این گروه هایدستگاهتوسعه مدیریت  هایکارگروهشرکت در جلسات 
 و نظارت بر کیفیت برگزاری جلسات. ریزیبرنامهنمایندگان سازمان مدیریت و  عنوانبه

  اختصاصی ارزیابی هایشاخصاجرائی و تدوین  هایدستگاهبرگزاری جلسات کارشناسی با 
 .96اجرائی در سال  هایدستگاهعملکرد 

  های اجرایی و انعکاس پیشنهاد هایدستگاهبررسی مشکالت و موانع نظام ارزیابی عملکرد
 منظور بهبود و اصالح نظام ارزیابی عملکرد.اصالحی به سازمان اداری و استخدامی کشور به

  اجرائی و هدایت و راهبری کارشناسان  هایستگاهدبه  96ابالغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال
 در سامانه ارزیابی )تسما( 96اجرائی جهت ورود اطالعات و مستندات عملکرد سال  هایدستگاه
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 اجرائی در فرایند ارزیابی  هایدستگاهمنظور هدایت و راهبری برگزاری جلسات آموزشی به
 .96عملکرد 

  96 سالاجرائی همکار در ارزیابی عملکرد  هایدستگاهبرگزاری جلسات کارشناسی متعدد با. 
  اجرائی و ارسال اصالحات به سازمان  هایدستگاهاختصاصی  هایشاخصبررسی برش استانی

 اداری و استخدامی کشور.

  هایگاهدستتشکیل جلسات کارشناسی جهت عملیاتی کردن اصالح فرایندهای ارائه خدمت در 
 اجرائی.

 هایدستورالعملو  هابخشنامهاجرائی استان در خصوص  هایدستگاهد با انجام مکاتبات متعد 
 ابالغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور.

  اجرائی و اخذ گزارش عملکرد در خصوص استقرار میز خدمت هایدستگاهمکاتبه با 

  نظارت بر  یاجرائی و تهیه برنامه عملیات هایدستگاهتشکیل تیم بازرسی استقرار میز خدمت در
 استقرار میز خدمت.

 های ها و دستورالعملها، برنامهتهیه و تدوین کتاب منشور اجرایی اقتصاد مقاومتی، سیاست
کشور  وبودجهاقتصاد مقاومتی استان فارس و ارسال کتاب به معاونین و روسای امور سازمان برنامه

ها و همچنین کلیه ریزی استانو سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه
 های اجرایی استاندستگاه

 و مقررات در حوزه نظام اداری و پژوهش و ارسال  ای از احکام، قوانینتهیه و تدوین کتاب گزیده
وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، کتاب به معاونین و روسای امور سازمان برنامه

 های اجرایی استانها و همچنین کلیه دستگاهاستانریزی سازمان مدیریت و برنامه

  تهیه و تنظیم نشریه ماهیانه یاس )یادگیری آسان سازمانی( جهت آشنایی همکاران سازمان با
 های سازمانها و مدیریتاحکام، قوانین و وظایف سایر معاونت
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 یآت هایو اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سال یشنهادیهای پبرنامه

 ریزی در خصوص پیگیری و نظارت بر تکالیفبا توجه به وظایف ذاتی سازمان مدیریت و برنامه  -1
گردد تمهیداتی فراهم شود تا بعد نظارتی سازمان تقویت اجرایی استان، پیشنهاد می هایدستگاه
ناسی شای که کارشناسان بتوانند بعد نظارتی را عملیاتی نموده و با بررسی و آسیبگونهگردد به

زمان ربط از قبیل ساجدی در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه گزارش تهیه و به مبادی ذی
اجرایی در مرکز و غیره  هایدستگاههای متبوع ها و سازماناداری و استخدامی کشور و وزارتخانه

 ارائه نماید.
ازمان اداری و استخدامی ها از سوی سریزی استانبا توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه  -2

منظور ارتقای سطح عملکرد و کسب جایگاه مناسب، پیشنهاد گیرد، بهکشور مورد ارزیابی قرار می
های آموزشی و تشکیل اتاق فکر نسبت به توانمندسازی بعد کارشناسی گردد با برگزاری دورهمی

 در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام گردد.

گیری، گردد با توجه به توان و ظرفیت سازمان در استان جهت سهولت در امر تصمیمپیشنهاد می  -3
انجام بهینه امور و تسریع در پاسخگویی، وظایف مربوطه تا حد امکان از سوی سازمان اداری و 

 استخدامی کشور به استان تفویض اختیار گردد.

استخدامی کشور به معاونت توسعه با توجه به شرح وظایف محوله از سوی سازمان اداری و   -4
 مدیریت و سرمایه انسانی، به کمیت و کیفیت نیروی انسانی در این معاونت توجه ویژه شود.
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های توسعه و و پژوهش آموزشمدیریت مرکز 

 نگریآینده
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 نگریهای توسعه و آیندهو پژوهش آموزشوظایف مدیریت مرکز 

 های شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونتمنظور مطالعه و بررسی به
 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 ریزی استان و سایر های ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامهانجام مطالعات و پژوهش
 اجرایی ملی و استانی هایدستگاه

  سطح ملینگری در های توسعه و آیندهو پژوهش آموزشهمکاری با مرکز 
 نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشورتالش در جهت جلب همکاری صاحب 

 ایر ها و کشور و سریزی استانهای مدیریت و برنامهشده به سازمانهای انجامارائه نتایج پژوهش
 هامنظور استفاده از نتایج پژوهشهای متقاضی بهمؤسسات یا سازمان

  ز پس ا هاآنآموزشی خاص استان و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای مطالعه و بررسی نیازهای
 ریزیابالغ توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 های های آموزشی کارکنان دولت در سطح استان بر اساس سیاستمشیها و خطاجرای سیاست
 ریزی کشور و استانشده از سوی سازمان مدیریت و برنامهاعالم

 های آموزشی و پژوهشی که در سطح استان در ها و فعالیتکلیه برنامه نظارت بر حسن اجرای
 باشد.حال اجرا می
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 شده در راستای شرح وظایفترین و بارزترین اقدامات انجاممهم

 و توانمندسازی: آموزششده در گروه اقدامات انجام -الف

 نیازسنجی آموزشی:

دولتی در استان  هایشرکتو  هابانکاجرایی، نهادها،  هایدستگاهبرای احصاء نیازهای آموزشی 
اجرایی  هایدستگاهبا کلیه  1395سال  ماهبهمندر  1396برنامه ساالنه سال  فارس و تدوین

 ریزیبرنامهمصوب، اقدام به  هایدورهمکاتبه گردید و پس از دریافت نیازهای آنان و تطبیق با 
 آموزشی گردیده است. هایدوره

 

 :1396آموزشی سال  هایدوره تقویم

 و با توجه به نیازهای آموزشی 1396در ابتدای سال  آموزشاجرایی  هایسیاستپس از ابالغ 
و  اهسیاستآموزشی، کلیه مطالب شامل  هایدورهاجرایی و بررسی مجوز برگزاری  هایدستگاه

سال  های آموزشیدورهتقویم "کی کارکنان دولت در قالب کتابچه الکترونی آموزشقوانین نظام 
 زیریبرنامهریاست محترم سازمان مدیریت و  تأییدتهیه و پس از  مدیریت توسط این "1396

، ضمن ، تکثیرمرکز آموزش مدیریت دولتی کشور تأییدیه از کسبفارس به تهران ارسال و پس 
 د.اجرایی استان ابالغ گردی هایدستگاه، جهت اجرا به آموزشبرگزاری سمینار توجیهی مسئولین 

 

 آموزشی: هایدورهبرگزاری 

تحت عناوین کلی بهبود مدیریت،  هادورهکارکنان دولت این  آموزشدر راستای اجرای نظام 
دوره  380 تعداد مجموعاً 1396، در سال گرددمیتوجیهی بدو خدمت، شغلی و عمومی برگزار 

نفر ساعت برگزار گردیده است که کلیه  122771نفر و مجموع  13404آموزشی با شرکت تعداد 
های اثربخشی استاندارد لیکرت، تکمیل و نتایج آن به های آموزشی برگزارشده بر اساس فرمدوره

 های اجرایی ارسال گردیده است.دستگاه
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 آموزشی: مؤسساتاعتبارسنجی 

 هایموسسهبرای ورود مراکز و  9/10/1389مورخ  51875/200در راستای اجرای بخشنامه شماره 
وسسه م چهارکارکنان دولت تعداد  موردنیاز هایآموزشو توانمند به عرصه ارائه  باکیفیتآموزشی 

ر چهااعتبار سنجی شدند و راه و ساختمان  شغلی: اداری مالی، هایرشته در 1396آموزشی در سال 
پرونده در دست بررسی  3باشند و تعداد موسسه هم از سال قبل اقدام و مجاز به برگزاری دوره می

http://amoozeshnew.mpo-از طریق سایت این دفتر به آدرس  مؤسساتاسامی این باشد. می

fr.ir  یده است.گرد رسانیاطالعاجرایی  هایدستگاهبه 

 

 آموزشی: هایدورهاجرای  بر حسننظارت 

شی و مراکز آموز مؤسساتدستورالعمل نحوه نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات  بر اساس
 هایدورهاقدام گردید و اکثر  13/8/1392مورخ  4239/1تعیین صالحیت شده ابالغی به شماره 

http://amoozeshnew.mpo-fr.ir/
http://amoozeshnew.mpo-fr.ir/
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 تهقرارگرففتن اطالعات دوره مورد ارزیابی با گر ازآنپسو  آموزشدر حین  مؤسساتآموزشی این 
 .مورد( 18) است

 

 اجرایی: هایدستگاه آموزشنظارت بر 

با موضوع ساماندهی  07/10/1393مورخ  13472/93/200بخشنامه شماره  3در اجرای بند 
ی جلساتی در قالب کمیته سرمایه انسان تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری هایکمیته

ی آموزشی ساالنه کارکنان و نظارت بر حسن اجرای هابرنامهبرای تصویب  (آموزشکمیته اجرایی )
 ارتقای شغلی کارمندان به تعداد و تربیت مدیران و اتخاذ تصمیم در مورد مسیر آموزشی هابرنامه

 اجرایی استان برگزار گردیده است. هایدستگاهدر  1396جلسه در طول سال  52
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 نظارت: تلیسچک

اجرایی استان  هایدستگاهمدیران و کارکنان  آموزشبرای وحدت رویه و نظارت بر فرایند 
و بر اساس آن نظارت بر آموزش  قرار گرفت آموزشاختیار مسئولین  و درتهیه  نظارت لیستچک

 ها اقدام گردید.دستگاه
 

 نگری:شده در گروه پژوهش و آیندهاقدامات انجام -ب

 :گرددمیدسته تقسیم  3اقدامات این گروه به 

 اجرایی هایدستگاه هایپژوهش -الف

 هاینامهموافقتدستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم  21محوله در ماده  وظیفهانجامدر راستای 
، در خصوص ساماندهی 1396استانی سال  ایسرمایه هایداراییو تملک  ایهزینهاعتبارات 

و پژوهش اقدام به گردآوری و بررسی  آموزشاجرایی، مدیریت  هایدستگاهشی پژوه هایاولویت
 هارحطپس از جلسات متعدد کارشناسی و تصویب  ؛ کهنموده است هادستگاهپژوهشی  هایطرح

عنوان طرح  115تعداد  درنهایتو نوآوری استان  آوریفن، پژوهش، آموزشدر جلسه کارگروه 
 245عمومی صورت گرفت. تعداد  رسانیاطالعی فراخوان، تحقیقاتی به تصویب رسید و ط

قرار گرفت و  تأییدپروپوزال مورد  105 نهایتاً هاآنگردید که پس از داوری  آوریجمعپروپوزال 
طرح را  68اری گردید. سامانه سمات ذبرای دریافت کد سمات روی سایت وزارت علوم بارگ

 1396در سال  شدهتصویب هایطرحکد سمات اختصاص داده است.  هاآنتصویب نمود و به 
نظارت بر  96در سال  نیهمچن است. شدهداده ارجاعاجرایی  هایدستگاهبه  قراردادبرای بستن 

 گذشته انجام گردید. هایسالپژوهشی  هایطرحاجرای 

 عنوان دستگاه اجرایی ردیف
ی کد هاتعداد طرح

 سمات

های تعداد طرح

 شده به سماتارسال

های تعداد طرح

 تأیید نشده

 7 13 6 استانداری فارس 1

 1 5 4 اداره کل منابع طبیعی فارس 2

3 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی فارس
15 28 13 

 0 2 2 اداره کل اقتصاد و دارایی 4

 1396سال  یپژوهش یهاطرحگزارش 
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 عنوان دستگاه اجرایی ردیف
ی کد هاتعداد طرح

 سمات

های تعداد طرح

 شده به سماتارسال

های تعداد طرح

 تأیید نشده

 0 1 1 اداره کل استاندارد 5

 1 3 2 احوال استاناداره کل ثبت 6

7 
ها و اقدامات تأمینی اداره کل زندان

 استان
1 2 1 

 1 2 1 زیستاداره کل حفاظت محیط 8

 0 1 1 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 9

 0 1 1 اداره کل هواشناسی استان 10

11 
ی دستاداره کل میراث فرهنگی، صنایع

 و گردشگری استان
3 3 0 

 3 11 8 اداره کل ورزش و جوانان استان 12

 2 3 1 اداره کل صنعت و معدن 13

 0 1 1 اداره کل نوسازی استان 14

 1 2 1 اداره کل دامپزشکی استان 15

 1 6 5 اداره کل پزشکی قانونی 16

 1 2 1 بنیاد شهید استان 17

 0 1 1 اداره کل عشایر استان 18

 0 2 2 استاناداره کل اوقاف و امور خیریه  19

 1 7 6 اداره کل بهزیستی 20

 0 4 4 پایگاه انتقال خون 21

 2 2 0 اداره کل بازرسی 22

 1 1 0 اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 23

 1 1 0 شرکت آب و فاضالب روستایی فارس 24

 0 1 1 ریزیمدیریت و برنامهسازمان  25

 37 105 68 جمع
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 سازمانیدرون هایپژوهش -ب

علمی کارشناسان در سازمان مدیریت  هایتوانمندیارتقای  باهدفکه  سازمانیدرون هایپژوهش
گروه الف جهت  هایطرحمورد از  11طرح  43از  1396در سال  شودمیفارس انجام  ریزیبرنامهو 

چاپ  1397ر سال د آراییصفحهپس از ویراستاری و  ؛ کهگردید ارجاعچاپ به ویراستار  سازیآماده
 .گرددمی

 
 

 وریبهرهکمیته اجرایی ارتقاء  -ج

. کمیته باشدمیدر ساختار اقتصادی کشور  وریبهرهکلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء  هایسیاستیکی از 
استان فارس تشکیل گردیده است. حوزه  ریزیبرنامهبه ریاست سازمان مدیریت و  وریبهرهارتقاء 
 . در این کمیته مسائل و موضوعاتگیردبرمیاجرایی استان را در  هایدستگاهکلیه  وریبهرهنفوذ 

ت به نام چرخه مدیری وریبهرهمهم استان بررسی گردید و کاربرد یکی از بهترین ابزارهای ارتقاء 
این مسائل و موضوعات مصوب گردید. این موضوعات در  وریبهرهدر جهت افزایش  وریبهره

 و تجارت و معدنصنعت -3کشاورزی  -2آب -1با عناوین  وریبهرهارتقاء گروه تخصصی  7غالب 
ه مقرر شد با ک هنر گردشگری، میراث فرهنگی و-7 بهداشت و سالمت-6انرژی -5 ونقلحمل-4

 وظایف و تکالیف مشخص اقدامات الزم زیر انجام شود:
 هاآن گیریاندازهو  وریبهره هایشاخصتعیین  .1
 وریبهرهاء جهت ارتق ریزیبرنامه .2
 هابرنامهاجرای  .3

و ی تخصص هایگروهسپس رئیس و اعضای هر گروه تخصصی تعیین گردید و مقرر شد روسای 
را  و...( 1396برنامه توسعه ششم، قانون بودجه ) یباالدستتخصصی اسناد  هایگروهاعضای  کلیه

وطه خانه دستگاه اجرایی مربء مواد قانونی و تکالیف مرتبط به وزارتو ضمن احصا قرار داده موردتوجه
ملیاتی ع کارهایراهتکالیف ابالغی در جلسات حضور و نسبت به ارائه پیشنهادها و ارائه  وبر اساس
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 6در این  وریبهره گیریاندازه هایشاخصروز اول سال  100اقدام نمایند. در  وریبهرهدر حوزه 
 گروه تخصصی فوق مصوب گردیده است.

جهت ارتقاء  ریزیبرنامهو  برگزار شدجلسه  34اجرایی کردن این برنامه تعداد  منظوربه 96در سال 
 گروه تخصصی مورد تصویب قرار گرفت. 4وری در بهره

 

 تعداد جلسه عنوان گروه ردیف

 7 وریکمیته اجرایی ارتقاء بهره 1

 5 وریکمیته کارشناسی ارتقاء بهره 2

 3 آب 3

 11 انرژی 4

 1 کشاورزی 5

 2 صنعت و معدن و تجارت 6

 2 گردشگری، میراث فرهنگی و هنر 7

 3 ونقلحمل 8

 0 بهداشت و سالمت 9

 34 جمع
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مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای 

  فنی استان
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 وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان

 نظام فنی و اجرایی کشور اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب 
  ضوابط و استانداردها و  کارگیریبههمکاری در تهیه و انجام اقدامات الزم برای ترویج و

 معیارهای فنی
 بندی و ارزشیابی پیمانکاران مشاوران و کارشناسان استانرتبه بررسی و تعیین صالحیت 
 هایانکاران و شرکتانجام اقدامات الزم برای ارتقا و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیم 

 پیمانکاران استان
  ای با توجه به شرایط منطقه و پیشنهاد به مراجع قههای پایه استانی و ضرایب منطقیمتتهیه

 گیریربط برای بررسی و تصمیمذی
 ایجاد بانک اطالعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی 
  فنی استان شورایانجام امور مربوط به 
 ها و در خصوص نظارت و ارزیابی طرح وبودجهبرنامههای معاونت هماهنگی همکاری با گروه

 های نظام نظارترعایت چارچوب
 های نظارتی های ملی و استانی و تهیه گزارشها و پروژهیلی از طرحهای تفصانجام نظارت

 ربطبه مراجع ذی ارائهبرای 
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 ح وظایفشده در راستای شرترین و بارزترین اقدامات انجاممهم

و تشکیل پرونده متقاضیان تشخیص  های تخصصی در راهنماییگیری از همکاری تشکلبهره
 هاصالحیت و در اختیار قرار دادن یک اتاق برای آن

و ارسال  نامثبتامور مربوط به  مذکور هایتشکلبین سازمان و  نامهتفاهم 7با توجه به مبادله  
 گردد.انجام می به نیابت از متقاضی هاانجمنمدارک در سامانه ساجات توسط 

به حداقل رسیدن زمان  ،راهنمایی و مشاوره به متقاضیان در خصوص شرایط احراز صالحیت
فراهم شدن زمینه آشنایی  ،دیدهآموزشبررسی پرونده با توجه به انجام امور مذکور توسط افراد 

فراهم  ،اهانجمن گونهاینتقویت  رنتیجهدصنفی مربوطه و  هایتشکلپیمانکاران و مشاوران با 
داف مبادله اه ازجملهشدن زمینه الزم برای رفع مشکالت و حل اختالف عوامل فنی و اجرایی، 

 نامه بوده است.تفاهم
 

 چهارگانه شورای فنی استان هایکارگروه ارزیابی

 ازنظریابی کمی )ارز -1در دو بخش  استان فنی شورای زیرمجموعه هایکارگروه اعضای ارزیابی
میزان مشارکت در مباحث،  ازجمله هاییشاخصارزیابی کیفی )با  -2حضور منظم در جلسات( 

رفت که ، صورت گ(صحیح و مؤثر صورتبهمیزان تسلط به ضوابط و مقررات، کیفیت ارائه نظرات 
ین اعضا، خصوص ب ارزیابی کمی توسط دبیرخانه و ارزیابی کیفی با توزیع کاربرگ هایی در این

 .شدتوسط خود اعضا به یکدیگر انجام 
جهت تعیین امتیاز کل برای هر  %65و ارزیابی کیفی با ضریب  %35کمی با ضریب سپس ارزیابی 

توسط  کامل طوربهفرد، در نظر گرفته شد. الزم به توضیح است تنها در کارگروه نظارت ارزیابی 
 در نظر گرفته شد. %55و  %45 ترتیببه وزنی مذکور  ضرایبدبیرخانه انجام و 

 
 اورانمش و پیمانکاران به هاپرونده وضعیت رسانیاطالع جهت پیامک سامانه اندازیراه

 هایروندهپ نقص رفع در تسهیل الکترونیکی و هایپرونده روزرسانیبهجهت  رسانیاطالع منظوربه
 و انسازم به مکرر صورتبه پیمانکاران مراجعات از جلوگیری و ساجات سامانه در الکترونیکی

 گردید. اندازیراه پیامکی سامانه خصوصی، دفاتر سوءاستفاده از جلوگیری همچنین
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 فنی شورای سایت

است و از طریق آن عالوه  قرارگرفته مورداستفادهکامل  صورتبه 1396سایت شورای فنی در سال 
شورا،  یبه اعضای اصل هاگزارشو  جلساتصورتبرگزاری جلسات و همچنین ارائه  رسانیاطالعبر 

 .گیردمیر خبار شورا نیز در دسترس عموم قراا

 
 shfanni.mpo-fr.ir آدرس سایت شورای فنی استان فارس:

 

 تخصصی و مصاحبه حقیقی شخص پیمانکاران آزمون برگزاری چهار

تقویت  در راستای و حقیقی شخص پیمانکاری گواهینامه دریافت درخواست متقاضیان به توجه با
 قانون مباحث از)در هر فصل یک آزمون  –بنیه علمی آنان در دومین سال متوالی، چهار آزمون 

 در بالًق که کار بهداشت و ایمنی و تخلفات نامهنییآ پیمان، عمومی طیشرا مناقصات، برگزاری
 تشخیص صالحیت، جهت گواهینامه و آمد عمل به آنان از (بود شده بارگذاری سازمان سایت

 .گردید صادر شدند تخصصی و مصاحبه کتبی آزمون در امتیاز کسب به موفق که افرادی
 
 
 
 



 1396سال  -ریزی استان فارس برنامهساله سازمان مدیریت و گزارش عملکرد یک                 82
 

 

 
 آزمون کتبی پیمانکاران شخص حقیقی

 

 
 مصاحبه تخصصی پیمانکاران شخص حقیقی
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 کارگروه تخلفات پیمانکاران و مشاوران

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران در مراحل تشخیص صالحیت، ارجاع کار، انعقاد  منظوربه
اساس دستورالعمل نحوه  بر ،پیمان و حین اجرای پیمان تا زمان تحویل قطعی موضوع پیمان

ای( پیمانکاران و مشاوران، هیئت رسیدگی به تخلفات پس از رسیدگی به تخلفات انتظامی )حرفه
فعالیت خود را آغاز نمود که پس از بررسی موارد ارجاعی توسط  1395مجدداً در سال  احیا سازمان

تخلفات، تصمیمات الزم اتخاذ و بر اساس احکام صادره، میزان تنبیهات، در سامانه ساجات  هیئت
 .شودیمثبت 

عنوان ، پس از تعیین اعضای جدید هیئت تخلفات و دعوت از حراست سازمان به1396در سال 
 های مشاور و پیمانکار استان بررسیپرونده مرتبط به شرکت 49های ارجاعی،ضو، از بین پروندهع

 شرکت در سامانه ساجات تعلیق شد. 19 که درنتیجه

 بررسی پرونده جهت تشخیص صالحیت پیمانکاری

 مانکاریهای پیازنظر صدور گواهینامه شرکت

 شرکت 725

 رتبه دوم کشوری

 پرونده 2812 تعداد پرونده ارجاعی در فرآیند تشخیص صالحیت

 پرونده 2944 شده در فرآیند صالحیت پیمانکارانهای بررسیتعداد پرونده

 مورد 97 های متقاضی در فرآیند تشخیص صالحیت مشاورهبررسی پرونده شرکت

 های مختلفبرای تخصص 3پایه  صدور گواهینامه صالحیت مشاوره در

 های خدمات مشاورهازنظر صدور گواهینامه شرکت

 مورد 25

 رتبه پنجم کشوری

 مورد 7 نامه همکاری با انجمن تخصصی و فنی استانمبادله تفاهم

 مورد 43 صدور گواهینامه شخص حقیقی

 ورود اطالعات پرونده اشخاص حقیقی در سامانه الکترونیکی ساجات

 رسانی به مراجعین از طریق نصب تابلو اعالنات، سایت سازمان، بروشور و پیامکاطالع

 اندیشی مشاوران و پیمانکاران با مدیران نظام فنی و اجرایی کشوربرگزاری جلسه هم

 مورد 171

 ستان:ا بندی پیمانکاران و مشاورانبررسی صالحیت و رتبه
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 رشته
 پایه

 ارتباطات کشاورزی صنعت نیرو راه و ترابری تجهیزات و تأسیسات آب ساختمان
 های کاوش

 زمینی
 جمع نفت و گاز مرمت آثار باستانی

 3209 130 9 12 16 35 28 301 540 629 519 990 5پایه 

 145 7 0 1 1 3 1 9 22 40 18 43 4پایه 

 74 4 1 2 0 0 0 9 11 18 5 24 3 هیپا

 56 8 0 1 0 1 1 2 10 13 7 13 2 هیپا

 63 11 0 0 1 0 3 1 12 13 8 14 1 هیپا

 3547 160 10 16 16 39 33 322 595 713 557 1084 جمع

 شرکت استان فارس در سامانه ساجات است.« 2225»این تعداد پایه و رشته مربوط به 

 

 راه و ترابری و تجهیزات تأسیسات ساختمان رشته پایه
مرمت آثار 

 باستانی
 های زمینیکاوش و معدنصنعت  آب نیرو نفت و گاز

و ارتباطات 
 اطالعات فناوری

 جمع کشاورزی

 24 0 0 0 0 3 0 0 4 10 1 6 1پایه 

 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2پایه 

 17 0 0 0 0 1 1 1 8 0 0 6 3 هیپا

 43 0 0 0 0 4 1 1 13 10 1 13 جمع

 
 
 

 دای ساجاتابتاز « سایت ساجات»های پیمانکاری تشخیص صالحیت شده به تفکیک رشته و پایه، استان فارس در تعداد شرکت

 1396شخص حقیقی تشخیص صالحیت شده به تفکیک رشته و پایه در سال  تعداد پیمانکاران
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رشته
ساختمان 

 

ت
ت و تجهیزا

تأسیسا
 

ی
راه و ترابر

ت آثار باستانی 
مرم

 

ت و گاز
نف

 

نیرو
 

ب
آ

ت و  
صنع

معدن
 

ش
کاو

ی زمینی
ها

 

ت
العا

ی اط
ت و فناور

ارتباطا
 

ی
کشاورز

 

جمع
 

 101 0 0 0 0 7 0 0 32 27 3 32 1پایه 

 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2پایه 

 62 0 0 0 0 3 1 2 24 3 3 26 3پایه 

 171 0 0 0 0 10 1 2 60 30 6 62 جمع

 29/12/1396تا  1/1/1390 خیاز تار هیتخصص و پا کیشده به تفک تیصالح صیهای مشاور تشختعداد شرکت

  

  1396های دارای اعتبار پیمانکاران شخص حقیقی بر اساس رشته از ابتدا تا پایان گواهی
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 .باشدمی مشاور 93 تعداد به مربوط جدول در قیدشده تخصص 138
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 های تخصصی ذیل آن:انجام امور مربوط به شورای فنی استان و کارگروه

 شورای فنی استان

 مصوبه 206 تصویب و جلسه 9 برگزاری

 
 فنی: شورای اقدامات و مصوبات اهم

 تخصصی هایکارگروه و فنی شورای هایبرنامه اهم و هااولویت تصویب و تعیین. 

 وراش اصلی اعضای از نظرخواهی فرم تکمیل اساس بر فنی شورای جلسات مدعوین تعیین. 

 استفاده استایر در آن نمودن اجرایی و هاشهرستان فنی کمیته تشکیل نامهشیوه کلیات تصویب 
 استان فنی شورای راهبری و هدایت با هاشهرستان فنی عوامل ظرفیت از

 یادز و زیاد خیلی بااهمیت عمرانی هایپروژه برای استایرن پلی هایبلوک از استفاده منع. 

 مصالح از استفاده جهت هادستگاه به تکلیف و غیراستاندارد مصالح تولیدکنندگان با برخورد 
 بومی استاندارد

 الزم مجوزهای اخذ جهت خاص عمرانی هایپروژه ساختمانی مصالح تولید هایکارگاه الزام 
 .مصالح تولید

 هاآن پراکندگی نقشه تهیه و استان ساختمانی تولیدات بررسی. 

 مصالح تولید جدید هایکارگاه برای مجوز صدور برای مناسب فرآیند تعریف. 

 رمگ امانی، اجرای یا و تشریفات ترک صورتبه هاپروژه ارجاع از اجرایی یهادستگاه اجتناب 
 .خاص موارد در

 با واحد 60 به استان سطح در استاندارد بلوک و تیرچه تولیدکننده واحدهای تعداد افزایش 
 .استاندارد کل اداره همکاری با تجارت و معدن صنعت، سازمان همکاری

 کارگروه توسط اجرایی غیر یهادستگاه توسط اجراشده هایپروژه کیفیت و تشکیالت بررسی 
 .شورا گزارش ارائه و نظارت

 رتینظا و فنی امور در هاآن نمایندگان یا و خیرین توسط فنی امور در دخالت عدم بر تأکید 
 .هاپروژه

 اقدف هایپروژه پیمان خاتمه خصوص در پیشنهاد ارائه و بررسی به نسبت نظارت کارگروه 
 .دهد ارائه شورا به را آن گزارش و اقدام پایین فیزیکی پیشرفت با و اولویت
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 هاتانشهرس فنی کمیته ،هاپروژه در مهارت گواهینامه دارای کارگران از استفاده عدم به توجه با، 
 و کارگران جهت آموزشی هایدوره برگزاری به نسبت ،ایحرفه و فنی آموزش مرکز توسط

 .نمایند اقدام ساختمانی استادکاران

 از یفهرست اندموظف اجرای یهادستگاه استاندارد، محصوالت از حمایت راستای در 
 یشنهادپ با که را استان محصوالت اولویت با اجباری، استاندارد مشمول مصالح تولیدکنندگان

 نمایند پیمان پیوست ،رسدیم استان فنی شورای تصویب به مصالح کارگروه

 نهادهای سایر و اجرایی یهادستگاه و علمی مراکز و استان فنی شورای بین اینامهتفاهم 
 .شود مبادله صنعت و دانشگاه رابطه ارتقا باهدف مرتبط

 

 
 

 اجرایی: و فنی نظام ضوابط ترویج کارگروه آموزش و

 استان فنی شورای به پیشنهاد 95 ارائه و تصویب و جلسه 22 برگزاری 

 

 اهم اقدامات کارگروه آموزش:

 عناوین، تعیین و اجرایی و فنی قسمت در اجرایی یهادستگاه آموزشی نیازهای بررسی 
 دوره و سمینار چهارده ،96 سال در که هادوره مدرسان تعیین و بررسی و آموزشی هایسرفصل
 .شد برگزار آموزش ساعت نفر 12000 میزان به آموزشی

 ارتک دارای کارگران از استفاده و ساختمانی کارگران ساماندهی موضوع بررسی و پیگیری 
 هاپروژه در مهارت
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 املعو شدن بیمه جهت در تالش و هاپروژه در اجرایی و فنی عوامل بیمه پیگیری و بررسی 
 کارگاه در فعال اجرایی و فنی

 آموزش پیگیری HSE ساختمانی کارگران به 

 آموزشی هایدوره برگزاری جهت ساختمان مهندسینظام سازمان مجوز تمدید پیگیری 

 مندیتوان ارائه شرایط نمودن فراهم و استانی ساختمانی مصالح تولیدکنندگان با همکاری 
 آموزشی سمینارهای برگزاری حاشیه در استان بومی هایشرکت

 هاآن معرفی و ساختمانی تولیدات ٔ  درزمینه استان بنیاندانش هایشرکت از بازدید 

 ساخت صنعت نوین مصالح و هاروش معرفی 

 یهادستگاه به معرفی جهت استان موردنیاز و مهم پژوهشی یهااولویت تعیین و بررسی 
 .اجرایی

 سال در صخصو این در سمینار برگزاری بینیپیش و استان در فرسوده بافت وضعیت بررسی 
97. 

 چنینهم و صنعت و دانشگاه بین بیشتر ارتباط برقراری جهت دانشگاه با جلسه برگزاری 
 وصخص در راهکار ارائه و مشکالت حل سمت به دانشگاهی تحقیقات هدایت و اجرایی یهادستگاه
 .کشور داخل نیازهای

 تقایار راستای در وپرورشآموزش ازجمله فرهنگی یهادستگاه پتانسیل از استفاده بررسی 
 .وسازساخت کیفیت

 ربهتج تبادل و منطقه هایآستان با تعامل باهدف ایمنطقه صورتبه آموزشی دوره برگزاری 
 .بویراحمد و کهگیلویه و بوشهر خوزستان، هایآستان حضور با اجرایی و فنی امور در

 دولتی نشریات انتشارات کمیسیون از شفاف نشریه مجوز اخذ. 
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 استان بومی هایشرکت استاندارد محصوالت معرفی فرصت نمودن فراهم و سمینار برگزاری

 

 کارگروه پیمان

 پیشنهاد به شورای فنی استان 61 جلسه و تصویب و ارائه 21برگزاری • 

 

 اهم اقدامات کارگروه پیمان

  مذکور  نامهشیوهارجاع اختالف عوامل فنی و اجرایی به کمیته تخصصی پیمان ) نامهشیوهتهیه
 زیرمجموعهای ارجاع و حل اختالف عوامل نظام فنی و اجرایی توسط کمیته منظوربهدر هفت ماده 

 است(. شدهتهیهصنفی  هایتشکلکارگروه پیمان به دبیری 
 ودجهوببرنامهارسال نتیجه به سازمان  بررسی مسائل و مشکالت مربوط به سامانه ستاد و 

تضمین معامالت دولتی به شماره  نامهآیینعدم رعایت -1مشکالت مربوط به:  ازجمله کشور.
 انعنوبهبرای ارائه  قبولقابلنواع تضامین ا در خصوص 22/9/1394مورخ  هـ 50659/ت 123402

اجرایی  نامهآیین 3ماده  "ب"بند  1عدم امکان رعایت جزء -2تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. 
 هایبخشمکتوب در  مستندسازیقانون برگزاری مناقصات در خصوص لزوم  23ماده  "د"بند 

نی دستگاه مناقصه گزار به رعایت آن، از مختلف فرآیند برگزاری مناقصه که علیرغم الزام قانو
قانون برگزاری مناقصات و همچنین  22عدم رعایت ماده -3گردد. طریق سامانه ستاد محقق نمی

 نیاز(. در صورتهای نظارتی یا دادگاه )عدم امکان پاسخگویی و ارائه مستندات به دستگاه

 وشر از پرداخت نحوه غییرت خصوص در عمرانی هایطرح روی پیش مشکالت و موانع بررسی 
 .شورک وبودجهبرنامه سازمان به نتیجه ارسال و مشارکت اوراق و اسالمی خزانه اسناد روش به نقدی
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 ارجاع وصخص در «اجرایی یهادستگاه به مشاوره کمیته» عنوان با ایکمیته تشکیل پیشنهاد 
 .عمرانی هایطرح در قرارداد انعقاد و کار
 تمامنیمه هایپروژه تکلیف تعیین فرایند تهیه. 
 اعضا دانش ارتقاء و آموزش عنوانبه جلسات در ضوابط از برخی ارائه 

 

 کارگروه مصالح
 استان فنی شورای به پیشنهاد 99 ارائه و تصویب و جلسه 22 برگزاری 
 

 اهم اقدامات کارگروه مصالح:

 ستانداردا ساختمانی مصالح معرفی برای استان در استاندارد مصالح تولید هایکارگاه از بازدید 
 تولیدشده

 رلدر کنت آنان توان از استفاده جهت مرتبط هااتحادیه و اصناف با مستمر جلسات برگزاری 
 استاندار ساختمانی مصالح توزیع و تولید

 دهایواح به مکرر اخطارهای ابالغ) تأسیس جواز با محصول تولید از جلوگیری جهت پیگیری 
 (صنعتی تولید پروانه فاقد

 خصوص در 23/12/1384 مورخ ت/79880 شماره مصوبه شدن اجرایی جهت پیگیری 
 متولی هایدستگاه توسط مصالح اجباری استاندارد

 عالمت کاربرد گواهی داری بتنی پاشنه هایتیرچه تولید واحدهای درصدی 50 افزایش 
 استاندارد

 آموزش کارگروه طریق از هایکنترل در اجرایی و فنی نظام عوامل آموزش پیگیری 

 23/11/1395 مورخ ص/1827/95 شماره نامه و آمدهعملبه یهایبررس به توجه با 
 در ن؛آ از استفاده مخاطرات و استایرن پلی سقفی هایبلوک در خصوص ساختمان مهندسینظام

( ادزی و زیاد خیلی بااهمیت هایساختمان) یعمران هایپروژه در محصول این از استفاده اول مرحله
 احداث جدید متقاضیان به الزم مشاوره ارائه ضمن تجارت و معدن صنعت، سازمان و شود ممنوع
 .نماید اعمال تأسیس مجوز صدور در مقتضی محدودیت محصول، نوع این تولید کارگاه

 استاندارد مصالح تولیدکنندگان تمام لیست هرماه پنجم و بیست در استان استاندارد کل اداره 
 .گیردمی قرار فنی شورای سایت در آن لیست آن مطابق که اعالم استان یهادستگاه به را

 تهیه به موظف تجارت و معدن صنعت سازمان فنی شورای مصوبه و کارگروه پیشنهاد مطابق 
. شد هیهت استاندارد کل اداره همکاری با موردنظر لیست ؛ کهبوده مصالح تولیدکنندگان فهرست
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 ستانا سطح در غیراستاندارد و استاندارد دارای تفکیک به واحدها این توزیع هاینقشه همچنین
 .شد آماده

 رممحت مدیرکل)) مرتبط یهادستگاه مدیران از دعوت با کارگروه الزم، قوانین وجود به توجه 
 تعزیرات کل اداره محترم معاون و تجارت و معدن صنعت، سازمان معاونین استان، استاندارد
 ازیسفعال: گرفت صورت ذیل اقدامات و بررسی را موجود قانونی هایظرفیت تمامی(( حکومتی
 ارهاد کشیک؛ قاضی حضور با مشترک گشت ؛وزیرانهیئت ت/79880 نامهتصویب 7 ماده کارگروه

 تجارت و معدن صنعت سازمان و استاندارد کل

 تصالحی دارای هایآزمایشگاه توسط مصالح، مشخصات تطابق و کیفیت کنترل موضوع 
 و یفن آزمایشگاه ،هاآزمایشگاه بر نظارت جهت( الف .شد ارائه فنی در شورای مصوبه دو بررسی

 ستانداردا شورای مصوبه به توجه با( ب شد انتخاب مرجع آزمایشگاه عنوانبه استان خاک مکانیک
 از خود عمرانی هایپروژه در شوند موظف عمومی، و اجرایی یهادستگاه تمام استان،

 .یندنما استفاده استاندارد تأییدیه دارای ساختمانی مصالح کیفیت کنترل هایآزمایشگاه

 شد بالغا اجرایی یهادستگاه تمامیبه و رسید فنی شورای تصویب به کارگروه ذیل پیشنهاد :
 أمینت در همکاری خصوص در بنیاندانش هایشرکت پردیس مدیریت آمادگی اعالم به توجه با))

 سفارش ثبت یا خرید هرگونه از قبل اجرایی یهادستگاه عمرانی، هایپروژه فنی نیازهای
 خورشیدی، پنلهای) ساختمان نوین هایآوریفن ٔ  درزمینه خارجی، کاالهای الخصوصعلی

 رابرب در مقاوم و سبک هایسازه فتونیک، هایرنگ انرژی، مصرف مدیریت و سازیبهینه ،هاعایق
 .((نمایند استفاده استان بنیاندانش هایشرکت در موجود هایظرفیت از( ...و خوردگی

 اعمال و شهرستان هایظرفیت شناسایی در هاشهرستان فنی کمیته کارگیریبه و استفاده 
 فنی کمیته جلسات در مدیریت سازمان نماینده حضور با مصرفی؛ مصالح بر قوی نظارت

 رانیعم هایپروژه در مصرفی مصالح و شهرستان هر تولیدی مصالح کنترل موضوع هاشهرستان
 .باشدیم خصوص این در هاشهرستان فنی کمیته مصوبات از یکی حداقل و توضیح تفصیلبه

 ((یناناطم نیز و استاندارد نشان دارای ساختمانی مصالح تولیدی واحدهای از حمایت منظوربه 
 هایپروژه در استاندارد نشان دارای اجباری استاندارد مشمول ساختمانی مصالح مصرف و خرید از

 در رجمندمسئول ) اشخاص توسط تکمیل از پس که است گردیده تهیه مربوطه هایفرم عمرانی،
 ؤیتر به مطالبات پرداخت زمان در و نگهداری پروژه مالی پرونده در نظارت دستگاه توسط ،(هافرم
 .((برسد حسابذی
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 نقشه تجمیعی واحدهای بتن آماده و شن و ماسه استاندارد و غیراستاندارد

 

 کارگروه نظارت:

 استان فنی شورای به پیشنهاد 71 ارائه و تصویب و جلسه 22 برگزاری 

  پروژه 36تعداد 

 اهم اقدامات کارگروه نظارت:

 استانی و ملی هایپروژه بر عالیه نظارت 
 شهر،بو فارس، هایآستان نظارت کارگروه اعضای حضور با ایمنطقه تعاملی هایدوره برگزاری 

 بویراحمد و کهکیلویه و خوزستان
 تاناس فنی شورای ساالنه تقویم اساس بر کارگروه بازدیدهای و جلسات تقویم تصویب 
 استانداری فنی دفتر توسط شدهتهیه نظارتی سامانه نمودن اجرایی پیگیری 
  استان هایشهرستان تمامی در فنی هکمیت تشکیل نمودن مصوب 
 استان اجرایی هایدستگاه از تعدادی فنی توان ارزیابی 
 تخصصی هایدستگاه توسط صرفاً عمرانی هایپروژه اجراشدن پیگیری 
 نظارتی بازدیدهای بازخورد به ویژه توجه 
 اعضا ایمنی لوازم و موردنیاز تجهیزات به کارگروه تجهیز پیگیری 
 تخصصی هایهمایش و آموزشی هایدوره در شرکت جهت کارگروه اعضای معرفی و پیگیری 
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 شده کارگروه نظارت: بازدید هایپروژه
  و بخش آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا سرویسسلفپروژه ساختمان 
 پروژه ساختمان دادگستری فسا 
  تنگ خمار فسا ایتغذیه تأخیریپروژه سد 

  کوهسار مهدی )عج( هایتونلپروژه بزرگراه و 

  شهرستان الرستان« طرح تغذیه مصنوعی تنگ کلون جویم»شده  برداریبهرهپروژه 

  ایحرفهپروژه مرکز آموزش هتلداری و گردشگری شیراز مربوط به اداره کل آموزش فنی و 
 فارس

  و مرمت تخت جمشید سازیآمادهپروژه حفاظت و 

  و مرمت پاسارگاد سازیآمادهپروژه حفاظت و 

  فاضالب شهر آباده تأسیساتپروژه ایجاد 

 پروژه ساختمان آموزشی مرکز آموزش آباده 

  یاسوج -اقلید  -پروژه احداث راه اصلی سورمق 

 پروژه احداث ساختمان آموزشی واحد کشاورزی و منابع طبیعی اقلید 

  فسا راهیسه راهپلیس -پروژه عملیات اجرایی باند دوم محور رونیز 

  مجموعه ورزشی کارگران استهبانپروژه تکمیل 

 احداث ساختمان آموزشی مرکز آموزش عالی استهبان پروژه 

 پروژه احداث بیمارستان جایگزین استهبان 

  قطرویه ریزنیپروژه احداث راه 

  پارس شیراز هزارنفریپنجاهپروژه ورزشگاه 

 پروژه ساختمان جدید دانشگاه صنعتی شیراز 

  ع( صدراامیرالمؤمنین )حضرت پروژه بیمارستان سوانح سوختگی 
  چله گاه -پروژه تکمیل تفرجگاه سپیدان 

 پروژه ایجاد امکانات گردشگری در شهرستان سپیدان 

 پروژه ایجاد شهرک صنعتی نورآباد ممسنی 

  خان زنیان –مشایخ  –پروژه احداث راه اصلی نورآباد 

  عشایری فراشبند روزیشبانهپروژه احداث مدرسه 

 مان پزشکی قانونی فراشبندپروژه احداث ساخت 



 95              استان فنی شورای دبیرخانه و اجرایی و فنی نظام مدیریت

 

 

 پروژه تکمیل ساختمان اداره صنعت، معدن و تجارت فراشبند 

  به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر رسانیآبپروژه 

  باب انار –ارسنجان  –پروژه احداث راه اصلی سعادت شهر 

 پروژه تکمیل استخر ارسنجان 

 پروژه احداث بیمارستان آموزشی جهرم 

  باروری و ناباروری جهرمپروژه احداث مرکز 

 پروژه احداث مرکز امداد شهری الرستان 

  چهار برکه ایجادهپروژه تکمیل پایگاه امداد 

 پروژه احداث سالن امدادی اوز 

 پروژه احداث پایگاه و انبار امدادی گراش 

 

 متفرقه امور
 برگزاری جلسات هماهنگی در حوزه مدیریت 

 هاانشهرستو برگزاری کمیته فنی  ریزیبرنامه 

 

 
 هزارنفری پارس شیرازپروژه ورزشگاه پنجاه
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 استهبان جایگزین بیمارستان احداث پروژه
 
 

 
 استهبان کارگران ورزشی سالن پروژه
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 شیراز شهری قطار پروژه

 
 

 
 جهرم بیمارستان پروژه
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 جویم کلون تنگ مصنوعی تغذیه طرح پروژه

 

 
 پاسارگاد مرمت پروژه
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 ها:شهرستانکمیته فنی 
صوبه نامه شورای فنی استان و مبا عنایت به سیاست کلی نظام فنی و اجرایی کشور و مفاد آیین

منظور استفاده حداکثر از توان و ظرفیت فنی موجود در سطح استان، شورای فنی استان فارس به
 ها تشکیل گردید.کمیته فنی در شهرستان

رکیب نامه شورای فنی و تنی استان با الگوپذیری از آیینهای ذیل شورای فدر این راستا کارگروه
ها اقدام نامه روش کار کمیته فنی شهرستانها نسبت به تهیه و تدوین شیوهشورای فنی و کارگروه

ن ها به ریاست فرمانداران محترم و دبیری معاونیو در ادامه نسبت به تشکیل کمیته فنی شهرستان
جلسه در  45ن شورای فنی استان تشکیل شد که تاکنون حدود فنی ایشان با حضور نمایندگا

 ها برگزارشده است.شهرستان

 

 های آتیهای پیشنهادی و اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سالبرنامه

 بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان:بررسی و تعیین صالحیت و رتبه

 شاغل در گروه تشخیص صالحیت حذف امور زائد و کاهش  ساماندهی نیروهای کارشناسی
 دوره انتظار در حدود بیست روز

 های تخصصی در راستای تعامل و ارائه مشاوره بهتر در راستای تعامل و ارائه تقویت انجمن
 مشاوره بهتر در راستای نظام فنی و اجرایی مطلوب

 در سامانه ساجات تشویق و حمایت انجمن جهت تشکیل پرونده برای اعضای خود 
 های صنفی و تخصصی در جهت باال بردن کیفیت تشکیل پرونده در آموزش نیروهای انجمن

 قالب جلسات ماهانه
  کیفیت در بررسی صدور گواهینامه تشخیص صالحیت ازنظرارتقا جایگاه استان در کشور 
  شیهای آموزآنان به شرکت در دورهصدور گواهینامه صالحیت شخص حقیقی و تشویق 
  تشخیص صالحیت پیمانکاری شخص حقیقی های آموزشیدورهبرگزاری 
 

 شورای فنی استان:

 هاها در راستای بهبود کیفیت پروژهاستفاده از توان کمیته فنی شهرستان 

  تالش در جهت استانداردسازی مصالح ساختمانی و جلوگیری از ورود و استفاده از مصالح
 های عمرانیغیراستاندارد در پروژه

 صورت دستگاهیهای عمرانی بهارزیابی کیفیت پروژه 
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 ویژه مشاوران و پیمانکارانآموزش تمامی عوامل فنی و اجرایی به 

 های های الزم در خصوص قوانین و ضوابط فنی و اجرایی به دستگاهارائه راهنمایی و مشاوره
 اجرایی استان باهدف کاهش اختالفات

 در استان با حضور مسئوالن کشوریهای موجود پیگیری موضوعات و چالش 

 

 کارگروه آموزش:

 رگزاریب و( کارگران پیمانکار، مشاور، کارفرما،) ییاجرا و فنی عوامل تمامی آموزش فرآیند تهیه 
 هاآن برای آموزشی هایدوره

 در نامههمتفا مبادله و فنی امور در اجرایی یهادستگاه و صنعت و دانشگاه بین ارتباط برقراری 
 زمینه این

 هاآن توانمندی از مندیبهره و شورا تصمیمات در صنفی هایتشکل مشارکت زمینه ایجاد 

 ذیل هایکمیته تشکیل با اجرایی و فنی هایدستورالعمل و هانامهآیین تخصصی بررسی 
 کارگروه

 فرهنگی یهادستگاه پتانسیل طریق از فنی عمومی امور در سازیفرهنگ 

 یهااولویت احصا و...  و زلزله بندیپهنه مورد در شدهانجام هایپژوهش و اقدامات بررسی 
 اجرایی و فنی امور در استان موردنیاز پژوهشی

 و مشترک شهری خدمات پیگیری و بررسی SDI مبادله و استان اجرایی یهادستگاه در 
 زمینه این در نامهتفاهم

 
 پیمان: کارگروه

 در سال « های اجراییمشاوره و راهنمایی دستگاه»و تدوین نحوه عملکرد کمیته  ریزیبرنامه
 ارجاع کار و انعقاد قرارداد. ٔ  درزمینه، 1397

  و دستور جلساتصورتایجاد وحدت رویه در تهیه فرایند ارجاع کار، انعقاد قرارداد و تنظیم 
 کارهای مربوطه.

  افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسین بررسی راهکارهای مناسب جهت تقویت مشاورین و
 مشاور و همچنین رفع موانع و پیشگیری از وقوع اختالفات.

 های ابالغی، جهت ایجاد وحدت رویه در استفاده از نامهها و آئینارائه راهنما و تبیین بخشنامه
 های آموزشی الزم با همکاری کارگروه آموزش.و رفع ابهامات و پیشنهاد دوره هاآن
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 گروه مصالح:کار

 یهاژهپرو برای مصالح تأمین جهت شهرستان هر در تولیدی هایکارگاه اطالعاتی بانک تهیه 
 عمرانی

 و استان تیحکوم تعزیرات نقش تقویت با استان ساختمانی مصالح استانداردسازی برنامه تهیه 
 صنفی یهاانجمن و هااتحادیه

 در تان،اس ساختمانی مصالح سازیبومی و استانداردسازی و تأمین تولید، از حمایت طرح تهیه 
 محوریت با گردی صنعت تور عمرانی، هایپروژه در مصرفی مصالح تأمین محل بررسی قالب

 طیمحیزیست یهااولویت با استان صنعتی هایشهرک شرکت و تجارت و معدن صنعت، سازمان
 یدتول و خود نظارتی وظیفه در اهمال برابر در صنفی یهااتحادیه و هاانجمن نمودن پاسخگو 

 مربوطه قوانین اساس بر نامرغوب مصالح
 مصالح هایآزمایشگاه خدمات کیفیت کنترل طرح ارائه 
 هاوژیتکنول این از استفاده و ترویج جهت ساخت نوین هایفناوری و مصالح معرفی و بررسی 
 استان ساخت صنعت در
 اعمال و شهرستان هایظرفیت شناسایی در هاشهرستان فنی کمیته کارگیریبه و استفاده 

 استان هایپروژه در مصرفی مصالح بر قوی نظارت
 حمصال کیفیت اهمیت به ویژه توجه و جامعه عمومی فرهنگ ارتقای جهت راهکار ارائه 

 

 کارگروه نظارت:
 استانداری فنی دفتر توسط شدهتهیه نظارتی سامانه نمودن اجرایی 

 رایب تکلیف تعیین الزم پیشنهاد ارائه و استان متوقف یهاپروژه نمودن مشخص و احصاء 
 هاآن

 هاشهرستان فنی کمیته نمودن اجرایی 

 استان اجرایی هایدستگاه فنی توان ارزیابی 

 تخصصی هایدستگاه توسط صرفاً عمرانی یهاپروژه اجراشدن بر تأکید 

 نظارتی بازدیدهای بازخورد به ویژه توجه 

 هاپروژه از بازدید در ضروری و ایمنی لوازم به کارگروه اعضای نمودن مجهز 

 کارگروه برای موردنیاز اعتبار تأمین جهت الزم گیری پی 

 کارگروه اعضای جهت تخصصی هایآموزش برگزاری 

 هاپروژه از بازدید در هزینه کنترل موضوع به بیشتر توجه 
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 یهاپروژه در استان تولیدات اولویت با داخلی مصالح از استفاده راستای در تصمیم اتخاذ و تأکید 
 .استان عمرانی

 استان عمرانی یهاپروژه پیرامون رسانیاطالع و خبری پوشش جهت هارسانه با تعامل. 
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 دیریت اداری، مالی و پشتیبانیم
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 دیریت اداری، مالی و پشتیبانیموظایف 

 ریزی کشورهای اداری و مالی سازمان مدیریت و برنامهمشیخطها و اجرای کلیه سیاست 
 ریزی استانتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه 
 شده به سازماننظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابالغ 
 ها نامهانجام کلیه امور اداری سازمان از قبیل اجرای تشکیالت، ارزشیابی کارکنان، اجرای آیین

بندی مشاغل، صدور احکام، حضوروغیاب، های تحول اداری، طبقهها و برنامهو دستورالعمل
 بازنشستگی و سایر امور مرتبط

 های توسعه و همکاری و هماهنگی با واحد آموزش مرکز و مدیریت مرکز آموزش و پژوهش
 های آناننگری برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و مهارتآینده
 آوری نها و فهای موردنیاز سازمان و همکاری با مرکز توسعه سیستمبررسی و شناخت سیستم

 شده و موردنیاز سازمانهای طراحیاندازی و پشتیبانی سیستماطالعات مرکز برای راه
 ایجاد پایگاه اطالعاتی برای تمرکز اسناد و مدارک اقتصادی و اجتماعی استان 
 کنندگانت و تجهیز کتابخانه سازمان و ارائه خدمات موردنیاز استفادهدهی، تقویسازمان 
 افزاری به واحدهای سازمانارائه خدمات پشتیبانی سخت 
  انجام کلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان با هماهنگی و همکاری امور منابع انسانی و

 پشتیبانی مرکز
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 ستای شرح وظایفشده در راترین و بارزترین اقدامات انجاممهم

 مالی امور در شدهانجام اقدامات الف:

استان  در ابتدا ،1396 سال جهت استان وبودجهبرنامه سازمان پیشنهادی بودجه تنظیم و تهیه -1
و  مدیریت سازمان به و تهیه هزینه فصول و نیاز اساس بر و کارشناسانه هایبررسی از پس

 بودجه پیشنهادی بودجه بر دقیق نظارت با مرکز کارشناسان که شد اعالم کشور ریزیبرنامه

 .کردندمی ابالغ را استان وبودجهبرنامه سازمان

از  پس ماهیانه، عملکرد گزارش تهیه و سازمان به شدهابالغ تفضیلی بودجه اجرای بر نظارت -2
ابالغی  بودجه راستای در دارد وظیفه سازمان فارس، استان وبودجهبرنامه سازمان به بودجه ابالغ

 .نماید ارائه اعتبارات جذب منظوربه را ماهیانه عملکرد گزارش

تملک  اعتبارات نامهموافقت ابالغ از پس استانی، اعتبار تخصیص و مصوب اعتبارات پیگیری -3
بر  مقررات وفق نگهداری هاحساب هزینه فصول و هزینه شرح تفکیک به ایسرمایه هایدارایی
 .شودمی هزینه ابالغی هایتخصیص اساس

خدمات  بازنشستگی، مالیات، به مربوط هایبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامهآئین اجرای -4
 موارد سایر و اجتماعی تأمین درمانی

مربوطه  که وزیرانهیئت هاینامهتصویب و هابخشنامه و هادستورالعمل و هاینامهآئین تمامی -5
باشد می االجراالزم 95 سال بودجه اجرایی ضوابط طبق و باشندمی سازمان لیما جاری امور به
 .است گردیده عمل ذکرشده مقررات طبق دریافت محضبه

 آماری اختصاصی، تملک، هایهزینه اسناد تمامی شامل مالی اسناد مالی، اسناد تنظیم و تهیه -6

 .گرددمی تنظیم و دریافت موردنیاز مثبته مدارک بررسی از پس هزینه فصل و نوع به با توجه

خدمات  مأموریت، کار،اضافه حقوق، کسورات حقوق، شامل پرسنلی هایپرداختیتمام انجام -7
 رهیغ و آمار محل از مثال طوربه منابع سایر از پرداختی و رفاهی

کاری اضافه حقوق، شامل پرسنلی هایپرداخت هرگونه برای الزمه مجوزهای تنظیم و تهیه -8
کسورات  تمامی واریز کارکنان، حساببه پرداختی خالص واریز از پس و رفاهی خدمات و مأموریت

کسورات  و مالیات اجتماعی، تأمین بازنشستگی درمانی خدمات، بیمه از اعم مالی اسناد به مربوط
 مربوطه هایبه حساب غیررسمی

بررسی  :الف باشدمی ذیل ترتیب به هزینه اسناد به رسیدگی روند هزینه، اسناد به رسیدگی -9
الزم  مثبته مدارک کردن ضمیمه :ب جاری مقررات و قوانین اساس برهزینه اسناد مثبته مدارک
انبار  قبض و خرید برگ درخواست، هایتاریخ ترتیب به توجه مثال طوربه سند شدن کامل جهت

 موارد سایر و نیاز صورت در افزودهارزش گواهی تهیه و
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بودجه  اساس بر بایستمی اعتبار تأمین هزینه سند نوع به توجه با هزینه، اسناد اعتبار تأمین -10
 .گرددمی اعتبار تأمین هزینه فصول و ایسرمایه هایدارایی تملک یا و ابالغی

 قانون ماده اجرای پی در تعهدی، حسابداری اساس بر ماهیانه هایصورتحساب تنظیم و تهیه -11

هرماه  پایان در که اندمکلف اجرایی هایدستگاه حسابانذی کلیه کشور عمومی محاسبات 95
اجرای  در که ترتیبی به مربوط مدارک اصل با را هرماه پرداخت و دریافت هایصورتحساب نسخه
دوم  نسخه و تحویل محاسبات دیوان به و تهیه شودمی مقرر کشور محاسبات دیوان قانون

 .نماید تحویل معین( )خزانه دارایی و اقتصاد نماینده تحویل را فوق صورتحساب

طبق  مربوطه، استردادهای و تعهدات انجام حسن هایضمانت و هاسپرده تنظیم و تهیه -12
خرید  و پیمانکاران و خدمات و قراردادها تضمین جهت دولتی معامالت قانون اجرای در نامهآئین

 قراردادها از کار انجام حسن ضمانت عنوانبه قرارداد کل از درصد 10 آالتماشین و تجهیزات

 در که قانونی مراحل انجام از پس که واریز اجرایی دستگاه سپرده وجوه تمرکز حساببه کسر و

 .گرددمی پرداخت ذینفع به است گردیده منظور پایان کار

کلیه  اختصاصی، هایهزینه و اختصاصی اعتبارات اختصاصی، درآمدهای آوریجمع و تهیه -13
انجام  جهت فارس ریزیبرنامه و مدیریت سازمان اختصاصی درآمدهای محل از که وجوهی
وجوه  متمرکز حساببه نمایدمی دریافت دولت کارکنان به تخصصی و تکمیلی هایآموزش

طی  و اقدام نامهموافقت مبادله به نسبت کل داریخزانه به آن انتقال از پس و واریز اختصاصی
 گرددمی انجام نامهموافقت شرح به آن کرد هزینه به نسبت خزانه از وجه درخواست

قسمت  توسط هزینه سندهای تهیه از پس برگه، صدور و حسابداری سندهای تنظیم و تهیه -14
صدور  و محاسباتی هایبرگه صدور امور انجام جهت دستمزد و حقوق پرداخت و کارپردازی

 .گرددمی اقدام قسمت این در ذینفعان به پرداخت جهت بانکی هایچک

کلیه  کشور، وبودجهبرنامه سازمان به سالیانه گزارش و عمومی درآمدهای آوریجمع -15
نشریات،  فروش درآمدهای صورتبه سال طول در وبودجهبرنامه سازمان توسط که درآمدهایی
 هایخانه فروش از حاصل درآمد و کشوری متفرقه درآمدهای و سازمانی هایخانه درآمدهای

 خزانه به 6 شماره فرم هایاعالمیه طی و واریز داریخزانه حساببه است گردیده آوریدولتی جمع

 .گرددمی تهیه هاحساب اعمال جهت مربوطه تأییدهای اعالم و

سازمان و اعالم به خزانه، در اجرای بخشنامه شماره  یمطالبات و بده میو تنظ هیته -16
و ارسال  هیمقرر برای ته باتیدر خصوص الزامات و ترت 19/05/1394مورخ  57/90058

خدمات کشوری  تیریمد قانون 5ماده موضوع  ییهای اجراها و مطالبات دستگاههای بدهیگزارش
و مطالبات مجموعه دولت  یلتو دو یبه بخش خصوص دولتهای بدهی هیجهت مشخص شدن کل



 1396 سال -ریزی استان فارس ساله سازمان مدیریت و برنامهگزارش عملکرد یک                           108

جهت  دولت یها و تعهدات عمومو بدهی تیریبه اداره کل مد قیصورت دقبه یمستند به دفاتر مال
 گردد.ارائه می قیریزی دقاطالع و برنامه

و  مربوطه فصل محل از اعتبار ابالغ از پس سازمان، در رفاهی خدماتی، امور کلیه انجام -17
در  رفاهی و خدماتی امور تمامی سازمان محترم ریاست با مجوز صدور جهت الزم هایهماهنگی

 .شودمی انجام سازمان مالی امور در کارکنان به پرداخت تا قراردادها تنظیم مرحله از مالی امور

نیازهای  به توجه با افزاری،نرم خدماتی، پشتیبانی، قراردادهای بر نظارت و تنظیم و تهیه -18
تأمین  از پس موارد سایر و نقشه پژوهشی خدماتی امور شامل تعهدات اجرای به نسبت سازمان

 .شودمی تأیید و تنظیم و تهیه انتها تا ابتدا از قراردادها تمامی اعتبار

مالی  اسناد اهمیت دلیل به حسابداری، اسناد بایگانی و تمرکز جهت اطالعات پایگاه، ایجاد -19
ضوابط  طبق مالی امور بایگانی در متمرکز شکل به اسناد تمامی قانون طبق هاآن نگهداری و

 .شودمی نگهداری
جدید  دستورالعمل به توجه با مناقصات، انجام حسن بر نظارت و مناقصات تمامی برگزاری -20

 سامانه و مناقصات رسانیاطالع ملی پایگاه ایجاد و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 برنده نفرات و ثبت مربوطه هایسامانه در سنتی شکل غیرازبه مناقصات تمامی الکترونیکی دولت

 .شودمی انجام مالی امور در وظایف این که گردندمشخص می
 

 شده در امور اداریب: اقدامات انجام

صدور احکام کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی )نظیر حکم تغییر ضریب حقوق، ارتقاء طبقه،  .1
 (...انتصاب، ارتقاء رتبه شغلی، اصالحیه احکام و 

ش یا افزای نظیر برقراری حقوق و دستمزد،)صدور قرارداد کارکنان قرارداد کار معین و کارگری  .2
 ...(هزینه اوالد وبرقراری کمک

کارکنان جهت ...جلسات مربوط به انتصاب، ارتقا طبقه و ارتقاء رتبه شغلی وم صورتتهیه و تنظی .3
 طرح در کمیته سرمایه انسانی

بررسی درخواست و مدارک متقاضیان مأموریت و انتقال به سازمان و بالعکس و ارائه گزارش  .4
 ه کشوروبودجبه ریاست سازمان و نهایتاً ارسال مدارک جهت کسب نظر به سازمان برنامه

 بازنشستگان احکام صدور و یریگیپ .5
 ،بوطهمر نیمسئول امضاء کسب ها،فرم آوریجمع ران،یمد و کارکنان جهت یابیارزش فرم ارسال .6

 درخواست مورد یهاگزارش ارسال و هیته ،حاصله جینتا بندیجمع
 های سازمانی با شرایط احراز کارکنان و بهنگام سازی تشکیالتبررسی و مطابقت پست .7
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ثبت اطالعات مربوط به تشکیالت سازمان و مشخصات کارکنان قرارداد کار معین و کارگری   .8
 (کارمندایران) یاجرائهای در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

کارگیری آنان، برقراری حقوق و ارسال گزارش به بررسی درخواست متقاضیان امریه، انجام امور  .9
 وبودجه کشورسازمان برنامه ( به)سه ماه

ه وبودجبه سازمان برنامه های عمومی ارزیابی عملکرد سازمان استانشاخص ارائه مستندات  .10
 کشور

 اعالم وضعیت مرخصی کارکنان در پایان هرسال  .11
اعتی سمأموریت )کنترل حضوروغیاب کارکنان، محاسبه تأخیر ورود، تعجیل خروج، مرخصی و   .12

 کاریاضافه نین محاسبه و اعالم ساعاتغیبت همچ ( وو روزانه

رسمی، پیمانی، قراردادی جهت پرداخت حقوق و اعالم  ( کارکنانماهیانه)اعالم میزان کارکرد  .13
 کلیه کارکنان به امور مالی سازمان (سالیانه)مانده مرخصی 

 های پرسنلی کارکنانبایگانی مدارک و بهنگام رسانی پرونده  .14

 های مورد درخواست مسئولین سازمانتهیه آمار، جداول و گزارش  .15

 وعرجپاسخگویی به ارباب صدور گواهی مورد درخواست کارکنان، انجام مکاتبات مورد لزوم،  .16

 
 شده در دبیرخانهج: اقدامات انجام

 های دریافتی از سازمان:نامه

 های اجراییهای دریافتی از شبکه دولت از کلیه دستگاهنامه-1
 های اجراییپستی از کلیه دستگاههای دریافتی نامه-2
 رجوعان و کلیه همکاران و دستگاه فاکس سازمانهای دریافتی از اربابنامه-3
 های دریافتی از شبکه گام الکترونیک سازمان مرکزینامه-4
ها و تخصیص و دفتر آمار و اطالعات نامهصورت دستی جهت موافقتها بهشماره نمودن نامه-5

 ای اجراییهبه کلیه دستگاه
 پاسخگویی و راهنمایی و آموزش اتوماسیون اداری به همکاران از طریق واحد دبیرخانه-6
گرفتن گذرواژه و کد کاربردی همکاران از طریق سیستم گام و اتصال مستقیم آن به سازمان -7

 کشور
 های ارسالی از سازمان:نامه

 ای مرتبطههای ارسالی از سازمان به شبکه دولت به دستگاهنامه-1
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های از شبکه به ریزی و توسعه استان و ارسال نامههای شورای برنامهدریافت و ارسال نامه-2
 های اجراییدستگاه

 
 بایگانی و مراسالت:

 های دریافتی و خروجی سازمانبایگانی نامه-1
 های مربوطهرجوع جهت پیگیری نامهپاسخگویی به همکاران و ارباب-2
 ها و تخصیصنامهموافقتبایگانی -3
 

 شده در آموزشانجام اقدامات د:

 64( برای تعداد 1LMSویدئوکنفرانس و  -حضوریآموزشی )به روش  دوره 18تعداد برگزاری -1

 است( بوده 89.3)سرانه آموزشی  ساعت 5718کارشناس و کمک کارشناس به مدت 
 28( برای تعداد LMSویدئوکنفرانس و  -آموزشی )به روش حضوری دوره 22تعداد برگزاری  -2

 است( بوده 64.6)سرانه آموزشی  ساعت 1809مدیر و رئیس گروه به مدت -معاون
 کارگروه توسعه مدیریت برای سازمان برگزار گردید. جلسه 6تعداد  -3
 (استمربوط به سازمان مرکزی بوده  نامه 10تعداد که )ها پاسخگویی به نامه-4

 
                                                           

 کشور وبودجهبرنامهیادگیری سازمان مدیریت سامانه  1
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 شده در کتابخانههـ: اقدامات انجام

 فناوری و علوم رسانیاطالع ایمنطقه مرکز مقاالت پایگاه اشتراک تمدید-
 magiran( مگیران) مقاالت پایگاه اشتراک-
 120عنوان کتاب )معادل  517خرید ) 96ماه کتاب در اردیبهشت المللیبین نمایشگاه در شرکت -

 المللی کتاب تهران(نمایشگاه بینمیلیون ریال( از 
 منابع نویسیفهرست و سازیآماده-
 مدارک امانت و نیمراجع به دهیسرویس-

 
 

 موردنظر مقاالت جستجوی در نیمراجع راهنمایی و مرجع خدمات ارائه-
 کتابخانه سایت در آن و بارگذاری صورت فصلیبه کتابخانه هایتازه تهیه-
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ریزی نامه نشریات سازمان مدیریت برنامهشیوهنویس بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص پیش-

 هااستان

 و فیپا اخذ وبودجه کشور در زمینهسازمان برنامه انتشارات و مدارک اسناد، مرکز با هماهنگی-
 سازمانهای کتاب برای انتشارات مجوز و شابک

و مطابقت آن با دستورالعمل برنامه ساماندهی اسناد،  های سازمانآرایی کتابصفحه تنظیم و-
 های استانیمدارک و انتشارات سازمان

 های آموزشی و سمینارهادوره در شرکت-
انجام امور تفویض شده از سوی مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان مرکزی در خصوص امور -

 تانی تحت پوشش فارسهای اسمربوط به مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان
های تحت پوشش: اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، کهگیلویه و استان)

 بویراحمد، مرکزی(

 تشکیل کمیته انتشارات متشکل از اعضای زیر: -

 رئیس شورا: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 دبیر شورا: معاون اداری مالی و پشتیبانی

 نگریهای توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش نماینده

 معاونت آمار و اطالعاتنماینده 

 وبودجهمعاونت هماهنگی برنامهنماینده 

 مدیریت نظام فنی و اجرایینماینده 

 معاونت اداری، مالی و پشتیبانی نماینده

 تهیه طرح جلد کتاب و تصویب آن در جلسه کمیته انتشارات -
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 1396سال شده در اضافه کل موضوع ردیف

1 
های فهرست موجودی کتاب

 شده

 57374 فارسی

1807 

774 

 التین -

 - 1100 هانامهموجودی پایان 2

 4147 35 (CDفشرده )لوح  موجودی 3

 809 64428 جمع کل مدارک 4

5 

 های ادواری:موجودی نشریه

های فصلی، هفتگی، نشریه

مربوط به اشتراک سال )ماهانه 

 نشریات رایگان( و 1390

اشتراک  1391سال از  عنوان 110 فارسی

 مجالت

 .صورت نگرفته است

صورت به عنوان 18حدود 

 گردد.رایگان دریافت می

 - غیرفارسی

  جمع

 نیمراجعتعداد  6

 110 همکاران

 2593 سایر اعضا

 2703 جمع

 امانت مدارک 7

 254 همکاران

 2029 سایر اعضا

 2283 جمع

 هااسکن مندرجات کتاب 8
های کتاب

 فارسی
 عنوان کتاب 750

 4 فصلی های کتابخانهتهیه تازه 9
سایت  بارگذاری بر روی

 کتابخانه

10 
ارائه خدمات از شبکه اینترنت و پایگاه نشریات 

 )مقاله(
 مقاله 186

 6075 کتاب و لوح گذاریقفسه  11

 ایجاد نسخه در سیستم 12

 1092 کتاب فارسی

 5 التین کتاب

 1097 جمع

 1396سال  در کتابخانه هایفعالیت مارآ
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 اطالعات یآورفندر  شدهاقدامات انجامو: 

 آوری اطالعات شامل:انجام امور روزمره همکاران سازمان در زمینه فن – 1
 ها و چاپگرهای سازمان.افزاری رایانهرفع اشکاالت سخت-

 ،روسیویآنتافزارهای سیستمی شامل: ویندوز، آفیس، افزاری نرمرفع اشکاالت نرم-

 ای سازمان و کاربران مربوطه.مدیریت شبکه رایانه-

 های الزم به همکاران سازمان.مشاوره و آموزش-

 بررسی و نیازسنجی نیازهای همکاران سازمان و مشاوره فنی جهت خرید تجهیزات الزم.-

ها ها جهت پشتیبانی و نگهداری سیستمهای پیمانکار و نظارت بر کار آنبا شرکتهمکاری  – 2
 های مربوطه شامل:و سامانه

(، 4ای )نظارت های سرمایههای تملک دارایینامههای مبادله موافقتشرکت گلستان: سامانه-
 ای )صبا(هزینه

 انبار.های حسابداری تعهدی، اموال و شرکت فرجام فراپرداز: سیستم-

باند  سایت سازمان، پهنایشرکت آراکس: پشتیبانی فنی شبکه سازمان و سرورهای مربوطه، وب-
 سازمان. ویروسآنتی اینترنت، اشتراک اینترانت سازمان،

 شرکت چارگون: سامانه جامع اداری و مالی دیدگاه.-
همکاری با همکاران حوزه مدیریت فنی و اجرایی در امور مربوط به سامانه ساجات و امور  – 3

ای ههای عمرانی و برگزاری ویدئوکنفرانسبندی شرکتهای رتبهمربوط به صدور گواهینامه
 مربوطه.

همکاری با همکاران حوزه معاونت توسعه منابع انسانی بخصوص جهت ارزیابی عملکرد  – 4
 های مربوطهای اجرایی و برگزاری ویدئوکنفرانسهدستگاه

آوری اطالعات همکاری با همکاران حوزه معاونت آمار و اطالعات در زمینه پشتیبانی فن – 5
 های مربوطهافزارهای مختلف آماری و همچنین سرشمارینرم

های یآوری اطالعات و پشتیبانهای مختلف فنهمکاری با حوزه ریاست سازمان در زمینه – 6
 الزم جلسات مربوطه.

ت آوری اطالعات و مشارکریزی و توسعه استان در زمینه فنهمکاری با دبیرخانه شورای برنامه – 7
 آوری اطالعات در جلسات مربوطه.همکاران گروه فن

همکاری با واحد دبیرخانه سازمان جهت رفع اشکاالت سیستم اتوماسیون اداری و رفع  – 8
 اشکاالت کاربران.
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 همکاری با واحد تدارکات سازمان جهت استفاده بهینه از سامانه خرید تدارکات الکترونیکی. – 9
از افزاری موردنیافزاری و نرمهمکاری با واحد پشتیبانی سازمان جهت خرید تجهیزات سخت – 10

 همکاران سازمان و همچنین ارزیابی عملکرد سازمان.
 هایاندازی زیرسیستموبودجه کشور جهت راهبرنامههمکاری با شرکت چارگون و سازمان  – 11

 سامانه جامع اداری و مالی مربوطه.
افزارهای مختلف آموزشی و پشتیبانی همکاری با مدیریت آموزش و پژوهش در زمینه نرم -12
 های مختلف آموزشی.آوری اطالعات کالسفن
افزاری افزاری و نرمیزات سختبررسی، پیگیری، تنظیم و عقد قراردادهای مختلف خرید تجه -13

های مختلف در حال فعالیت در ها و سامانهو همچنین قراردادهای پشتیبانی و نگهداری سیستم
 سازمان.

 های اجرایی استاناندازی سامانه مدیریت آموزش کارکنان دستگاهخرید، نصب و راه – 14
 سانپا() یمقاومتاندازی سامانه اقتصاد خرید، نصب و راه – 15
 
 شده در واحد پشتیبانیاقدامات انجام -ز

ساختمان حافظیه و تعمیر کلی  موتورخانه مرکزی اندازی و تعمیر سیستم آب گرم و سرد را ه -1
 کوئلهای فنتمام دستگاه

 دیگ بخار دستگاه 3تعمیر و رفع عیب  -2

 و پذیرایی از مدعوین های آموزشیبرگزاری جلسات و سمینارها مختلف و کالس -3

 های سازمان در حوزه تأسیسات و عمرانیگهداری و حفظ ساختمانن -4

 نقاشی ساختمان دفتر آمار و دفتر پژوهش -5

 ا فزایش قدرت برق ساختمان آموزش و پژوهش -6

 (...رسانی )تعویض پمپ، شناور و تعمیر سیستم آب -7

 تعویض بانک خازن و اصالح و بهبود مصرف برق -8

 ...ها و تعمیر آسانسور و تعویض کفشک -9

 برداری و بازسازی و ایجاد فضای سبز ساختمان آموزش و پژوهشخاک -10

 و مواد مصرفی هر دو ساختمان خرید وسایل پذیرایی -11

 بایگانی دبیرخانه سازمان خرید قفسه و نصب جهت -12

 جانبی موردنیاز هر دو ساختمان خرید کامپیوتر و لوازم -13

 خودرو 10انعقاد قرارداد واحد نقلیه  -14



 1396 سال -ریزی استان فارس ساله سازمان مدیریت و برنامهگزارش عملکرد یک                           116

 نفر 11 خدماتانعقاد قرارداد واحد  -15

 انعقاد قرارداد واحد تکثیر و کپی -16

 انعقاد قرارداد با دفتر پیشخوان دولت -17

 تعمیر و بازسازی ساختمان مرکزی -18

 خرید صندلی و مبل اداری دفتر پژوهش -19

 افزارهای مورداستفاده سازمانخرید نرم -20

 کشور فهرست برداری اموال و ثبت در سامانه امور مالیاتی -21

 تدارکات الکترونیکی دولت و خرید کلیه خریدها از سامانهسامانه  اندازیراه -22

 

 

 های آتیو اقدامات الزم برای بهبود عملکرد در سال یشنهادیهای پبرنامه

 امور اداری: -الف

هماهنگی با امور اداری در جذب نیروهای شرکتی و طرحی و اشتغال کارکنان مأمور و انتقالی  -1
گیری منظور جلوسازمان قبل از صدور حکم مأموریت و انتقال آنان بههای اجرایی در از سایر دستگاه

 های سازمان به آناناز اختالل در حضوروغیاب و پرداخت

 پاسخگویی مسئولین دفاتر به اعالم وضعیت حضوروغیاب کارکنان از سوی امور اداری -2

 افزایش نیروی کارشناسی در امور اداری و حسابداری -3

 
 دبیرخانه: -ب

ها و های اجرایی ازجمله شهرداریافزارها جهت بهبود و تسریع ارتباط با دستگاهرمارتقاء ن -1
 ...ها و ها وزارتخانهفرمانداری

 ارتقاء پهنای باند اینترنت برای انجام کلیه کارهای اداری -2
 های دبیرخانه جهت بهبود و تسریع در عملکردارتقاء رایانه -3

 افزایش نیروی انسانی در امور دفتری -4

 
 آوری اطالعات:گروه فن -ج

 اندازی و عملیاتی کردن سیستم جامع اداری و مالی چارگونهمکاری با مرکز جهت راه -1
، خرید سیستم امنیت شبکه، خرید SAN Storageتوسعه اتاق سرور شامل: خرید تکمیل و  -2

 سیستم مانیتورینگ و ... .
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 زاری کارکنان.افهای سختآوری اطالعات جهت ارتقاء سیستمخرید تجهیزات فن -3
 ها وبینارهای مختلف سازمان.بهبود برگزاری ویدئوکنفرانس -4

 های مختلف آن.سایت اصلی سازمان و زیر سایتتوسعه و بهبود وب -5

 افزاری همکاران سازمان.افزاری و نرمهای سختتوسعه و بهبود سیستم -6
 

 :سازمان مرکز اسناد، مدارك و انتشارات -د 

منظور تسهیل در ارائه خدمات جهت در دسترس بودن کتابخانه بهفضای مناسب و  اختصاص-1
 استفاده مداوم کارکنان

بسترسازی برای تولید و انتقال دانش و تجربیات متقابل میان کارشناسان سازمان )مدیریت -2
 دانش سازمانی(

 کارکنان میان در مطالعه و خوانیکتاب فرهنگ ارتقاء جهت الزم هایسیاست اتخاذ-3
 های کتابخانهافزاری سیستمتقاء تجهیزات سختار-4

 سیمرغ(کتابخانه )افزار تأمین اعتبار الزم جهت ارتقاء نرم-5
 دستیابی به کتابخانه دیجیتالی-6


