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"کلیات نحوه تذوین برناهه ششن توسعه"
بشای تْیِ بشًاهِ ضطن تَسعِ هشاحل صیش بغَس ّوضهاى اًجام هی ضَد :
 -1تْیِ گضاسش عولکشد گزضتِ  ،تبییي ٍضع فعلی ٍ پیص بیٌی آیٌذُ بخص ٍ فشابخص

ایي گضاسؽ تَػظ دػتگبّْبی اخشایی تْیِ هی ؿَد ٍ ؿبهل ثشسػی عولىشد ثشًبهِ چْبسم ٍ پٌدن ٍ دالیل عذم
تحمك ٍ ّوچٌیي ثشسػی عولىشد تحمك اّذاف ػٌذ چـن اًذاص هیجبؿذ .ػپغ ثب تحلیلی اص ظشفیتْب ٍ چبلـْبی پیؾ سٍ ،
گضاسؽ فضبی حبون ثش آیٌذُ سا تجییي هی ًوبیذ .دس ایي لؼوت الصم اػت دس گضاسؽ عولىشدی ٍ پیؾ ثیٌی آیٌذُ  ،تَخِ
ٍیظُ ای ثِ عٌاصش اصلی تن بشًاهِ یعٌی ٍضعیت ثْشُ ٍسی  ،استمبء داًؾ  ،استمبء فٌبٍسی ٍ تَػعِ سلبثت پزیشی ٍ
تَػعِ كبدسات ؿَد.
 – 2تعییي اّذاف کالى اقتصادی

ثب تَخِ ثِ ؿشایظ التلبدی ،ؿشایظ ثیي الوللی پیؾ سٍ ٍ هیضاى دػتیبثی ثِ اّذاف ػٌذ چـن اًذاص  ،اّذاف والى
التلبدی وِ سؿذ التلبدی  ،هیضاى ػشهبیِ گزاسی  ،ثْشُ ٍسی ٍ اؿتغبل هیجبؿٌذ ثب اػتفبدُ اص هذل والى التلبدػٌدی ٍ
ّوچٌیي سٍاثظ ػبختبسی ثیي ثخـْب ٍ اٍلَیت ثٌذی ایدبد سؿذ التلبدی ٍ اؿتغبل صائی تَسظ هعاًٍت پیـٌْبد ٍ پغ اص
تبئیذ ػتبد تذٍیي ثشًبهِ ٍ تلَیت ؿَسای التلبد ثِ ولیِ ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی اثالغ هی ؿَد.
 -3تعییي اّذاف کالى اقتصادی بخطْای اقتصادی

ثشاػبع ّذفگزاسی ؿبخلْبی والى التلبدی  ،اّذاف والى التلبدی ثخـْب هتٌبػت ٍ ػبصگبس ثب اّذاف والى
التلبدی تَسظ هعاًٍت تعییي ٍ پغ اص تبئیذ ػتبد تذٍیي ثشًبهِ ٍ تلَیت ؿَسای التلبد ثِ ثخـْبی التلبدی اعالم
هیؿَد  .ثخـْبی التلبدی عجبستٌذ اص:

-1
-2
-3
-5
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-6
-7
-8
 -9ػبیش خذهبت
 -4باصًگشی ضَابظ هلی آهایص سشصهیي  ،چطن اًذاص تَسعِ هٌاعق ٍ چطن اًذاص تَسعِ استاًْا
دس ساػتبی اعوبل سٍیىشد آهبیؾ دس ًظبم ثشًبهِسیضی ثشًبهِ ؿـن ،دٍ اتفبق خبف پیگیشی ٍ اخشاییی خَاّیذ ؿیذ  .اٍل
تعشیف هَضَعبت خبف هىبى هحَس (پشٍگشامّبی آهبیـی) ٍ تذٍیي ثشًبهِ عولیبتی تحمك آىّب ثب ّذف تعبدل ثخـی ثیِ
ػبصهبى فضبیی وـَس ٍ دٍم اعوبل سٍیىشد آهبیؾ دس ثشًبهِّبی ساّجشدی ٍ عولیبتی ثخؾّب تَػظ دػتگبُّبی هلی رسثظ
هیجبؿذ  .ثشای ایٌىِ ثخؾ ثت َاًذ ایي سٍیىشد سا هالحظِ ٍ دس خشیبى تذٍیي اػٌبد ثشًبهِ چِ دس الیحِ ٍ چیِ ثعیذ اص اثیالغ
لبًَى ،عولیبتی ًوبیذ ضشٍست داسد هدوَعِ اػٌبد آهبیؾ وِ لبثلیت ایفبی ًمؾ ساٌّوبی ثخؾ سا داسًذ تْیِ ٍ دس دػتشع
لشاس دادُ ؿَد  .ضَاثظ هلی آهبیؾ ػشصهیي والى تیشیي ػٌذی اػت وِ دس ایي ساثغِ ٍخَد داسد  .ثبتَخِ ثِ گزؿت صهیبى
ثیؾ اص دُ ػبل اص تذٍیي ٍ تلَیت آى ،تغییشات ثیيالوللی ٍ هٌغمِای ،تغییش ػیبػتّبی التلبدی ٍ اختوبعی دٍلت ٍ ػبیش
هالحظبت  ،ثبصًگشی ٍ ثبص تذٍیي آى هْن تشیي ٍ اٍلیتشیي وبسی اػت وِ ثبیذ اًدبم گیشد .دس ایي ػٌذ (ضَاثظ هلی آهبیؾ
ػشصهیي) خْیتگییشیّیبی اكیلی دس اػیتمشاس خوعییت ،اًیَال فعبلییتّیبی التلیبدی ٍ اٍلَییت دس ػیبصهبًذّی ؿیجىِ
صیشػبخت ّبی وـَس ثب سعبیت هالحظبت صیؼت هحیغی  ،اهٌیتی – دفبعی ٍ پذافٌذ غیشعبهل لحبػ خَاّیذ ؿیذ .اص عیشف
دیگش ثبتَخِ ثِ اّویت ًگبُ هٌغمِای دسٍى وـَسی دس سٍیىشد آهبیؾ ػیشصهیي  ،اػیٌبد چـیناًیذاص هٌیبعك وـیَس رییل
هٌغمِثٌذی ًِگبًِ هَخَد ًیض تْیِ ٍ اسائِ خَاّذ گشدیذ .
دس ایي اػٌبد هؤلفِّبی اكلی چـناًذاص ّش هٌغمِ وِ هجیي ًمؾ ٍ خبیگبُ ّش هٌغمِ دس تَػعِ هلی دس افك چـیناًیذاص
اػت هـخق هیگشدد وِ ثِ ثخؾ ّب ووه خَاّذ وشد تب دس گزس اص ػغح هلی ػیبػتگزاسی ثیِ ػیغح اػیتبًی تلیَیش
سٍؿي تشی اص ػغح هیبًی دس هذیشیت تَػعِ وـَس ثِ ًبم هٌغمِ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ دس اٍلَیتثٌیذی ٍ اتخیبر تلیوین هشاعیبت
ًوبیٌذ  .ػٌذ چـن اًذاص تَػعِ اػتبى وِ ثیبًگش ًمؾ ٍ خبیگبُ ّش اػتبى دس هٌغمِ ٍ دس ػغح والى تَػعِ هلی هییثبؿیذ ،
ػٌذ دیگشی اػت وِ تْیِ ٍ اسائِ خَاّذ گشدیذ .

 -5تْیِ سٌذ ساّبشدی بخص/فشابخص
ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی ثش اػبع گضاسؽ عولىشد گزؿتِ ٍ ظشفیتْبی آیٌذُ وِ تَػظ دػتگبّْبی اخشایی تْیِ ؿذُ
اػت ( هَضَل ثٌذ  ٍ ) 1ثب عٌبیت ثِ اّذاف التلبدی والى ٍ ثخـی ( هَضَل ثٌذ  ، ) 3 ٍ2ضَاثظ هلی آهبیؾ ػشصهیي ،
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چـن اًذاص تَػعِ هٌبعك ٍ چـن اًذاص تَػعِ اػتبًْب ( هَضَل ثٌذ  ، ) 4اػٌبد ساّجشدی ثخؾ  /فشاثخؾ سا هـتول ثش
اّذاف والى التلبدی ثخؾ  /فشاثخؾ ،اّذاف ولی ثخؾ  /فشاثخؾ  ،ساّجشدّب ،اّذاف ووی  ،ػیبػتْب  ،الضاهبت
تحمك اّذاف ٍ هٌبثع ثخؾ ٍ فشاثخؾ تْیِ هی ًوبیٌذ .ثشًبهِ عولیبتی ثخؾ  /فشاثخؾ پغ اص تلَیت الیحِ ثشًبهِ
ؿـن تْیِ هی ؿَد.

 - 6تْیِ بشًاهِ عولیاتی هَضَعات خاظ
ًحَُ تْیِ ثشًبهِ عولیبتی هَضَعبت خبف وِ ؿبهل عشحْب ٍ پشٍطُ ّب  ،صهبًجٌذی عولیبت ٍ فعبلیتْب ً ،حَُ
ػبصهبًذّی ،هٌبثع هَسد ًیبص ٍ سٍؿْبی اًدبم وبس هیجبؿذ هتعبلجب پغ اص تعییي هَضَعبت اعالم هی ؿَد.
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" نحوه تهیه اسناد راهبردی بخش /فرابخش و هوضوعات خاص"

 -1تْیِ گضاسش عولکشد گزضتِ  ،تبییي ٍضع فعلی ٍ پیص بیٌی آیٌذُ بخص  /فشابخص
1ی1ی هشٍس هجبًی لبًًَی ٍ ًظشی
دس ایي ثخؾ اص گضاسؽ دیذگبُ ّب  ،هفبّین ًظشی ٍ تدشثی ٍ لبًًَی ثش گشفتِ اص هغبلعبت علوی  ،تدشثیبت داخلی ٍ ثیي
الوللی ٍ حیغِ ٍظبیف ٍ اختیبسات لبًًَی ثب تبویذ ثش اكَل لبًَى اػبػی هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد .
1-2ی تجییي ٍ تحلیل ٍضع هَخَد ( ثشسػی تحَالت گزؿتِ اص اثتذای ػٌذ چـن اًذاص تبوٌَى )
دس ایي لؼوت پغ اص تعییي اّذاف ٍ ؿبخلْبی ػٌدؾ آًْب دس ثخؾ /فشاثخؾ  ،تحَالت دس ػبلْبی ثشًبهِ چْبسم ٍ
پٌدن ثب اػتفبدُ اص آخشیي آهبس سػوی ( ثش اػبع خذاٍل پیَػت )  ،آخشیي ٍضعیت ثب تَخِ ثِ اّذاف تعیییي ؿیذُ دس ػیٌذ
چـن اًذاص ٍ ػبیشاػٌبد ثبالدػتی هـخق هی گشدد.
 -1-3تحلیل چـن اًذاص هلی  ،هٌغمِ ای ٍ خْبًی
ثب تحلیل چـن اًذاص هلی  ،هٌغمِ ای ٍ خْبًی ٍ ثب ٍالع ًگشی ًؼجت ثِ ؿشایظ داخلی ٍ ثیي الوللی ٍ تجیییي ٍضیعیت
فعلی ثخؾ/فشاثخؾ وِ دس لؼوتْبی لجلی اًدبم ؿذُ اػت اهىبى همبیؼِ اییي دٍ فیشاّن هیگیشدد .فبكیلِ هَخیَد ثییي
ٍضعیت فعلی ثخؾ  /فشاثخؾ دس همبیؼِ ثب چـن اًذاص هلی ٍ خْبًی هی ثبیؼیت هـیخق گیشددّ .وچٌییي آى دػیتِ اص
تحَالت عوذُ خْبًی دس صهیٌِ ثخؾ  /فشاثخؾ هشثَط وِ اص اّویت ثشخَسداس ثَدُ  ،هَسد تَخِ لشاس گیشد.
 -1-4تحلیل ٍضع هَخَد ثبتَخِ ثِ هحیظ دسٍى ٍ ثیشٍى
دس ایي هشحلِ پغ اص تعییي سٍؽ تحلیل ٍ ثب تَخِ ثِ ٍضعیت فعلی ؿبخلْب ،هٌبثع ٍ اهىبًبت هَخَد (ظشفیتْب ٍ
پتبًؼیلْب)  ،دالیل تحمك یب عذم تحمك اّذاف ثشسػی هی گشدد .ػپغ ثب تحلیلی اص ظشفیتْب ٍ چبلـْبی پیؾ سٍ دس هحیظ
دسٍى ٍ ثیشٍى  ،گضاسؽ فضبی حبون ثش آیٌذُ تجییي هی ؿَد .دس ایي لؼوت الصم اػت دس گضاسؽ عولىشدی ٍ پیؾ ثیٌی
آیٌذُ  ،تَخِ ٍیظُ ای ثِ عٌاصش اصلی تن بشًاهِ یعٌی ٍضعیت ثْشُ ٍسی  ،استمبء داًؾ  ،استمبء فٌبٍسی ٍ تَػعِ سلبثت
پزیشی ٍ تَػعِ كبدسات ؿَد .دس ًْبیت هَاًع تَسعِ ٍ ّوچٌیي پتاًسیلْای تَسعِ ثخؾ /فشاثخؾ ّوؼَ ثب
تَػعِ هتَاصى وـَس ؿٌبػبیی هیؿًَذ .
1-5ی هعشفی عشحْب یب پشٍطُّبی ثبلی هبًذُ اص پشٍگشاهْبی اخشایی ( هغبثك تعشیف دسج ؿذُ دس ثٌذ ً 3-1ظبم تْیِ ٍ
تذٍیي ثشًبهِ ؿـن تَػعِ )
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ایي لؼوت وِ هَسد تبویذ ثشًبهِ ؿـن تَػعِ اػت ؿٌبػبیی پشٍگشاهْبی اخشایی اػت وِ ثِ ّش دلیلی ثخـی اص آًْیب
اخشا ًـذُ یب ثب عذم اخشای كحیح  ،هٌدش ثِ تحمك اّذاف اص لجل تعییي ؿذُ ًگشدیذُ اػت  .ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌیبثع
ً ،ىتِ هْن پغ اص ؿٌبػبیی  ،كشفب تعییي ٍ اٍلَیت ثٌذی عشحْب یب پشٍطُ ّبیی اػیت ویِ دس حیبل حبضیش ووبویبى داسای
تَخیِ فٌی ،التلبدی  ،هبلی ٍ صیؼت هحیغی هیجبؿٌذ  .ثغَس هثبل دس یه پشٍگشام اخشایی ویِ هـیتول ثیش ایدیبد ػیذ ٍ
ؿجىِ ّبی آثیبسی ثَدُ چٌبًچِ ػذ ایدبد ؿذُ اهب ؿجىِ ّبی آثیبسی اخشاییی ًـیذُ اًیذ ٍووبویبى داسای تَخییِ هیجبؿیٌذ
هَاسدی وِ هٌدش ثِ افضایؾ وبسایی ٍ اثشثخـی ػشهبیِ گزاسیْبی لجلی هی گشدًذ ،پیـٌْبد ؿًَذ.
 -2تعییي خغَط کلی تَسعِ بخص  /فشابخص
2-1ـ تعییي اّذاف کلی ثخؾ /فشاثخؾ ٍ ؿبخلْبی ػٌدؾ آًْب ( ٍضع هغلَة لبثل دػتشع)
ثب تَخِ ثِ ػٌذ چـن اًذاص  ،ػیبػتْبی ولی ثشًبهِ ؿـن تَػعِ  ،اكَل ٍ تن اكلی ثشًبهِ روش ؿیذُ دس ًظیبم تیذٍیي
ثشًبهِ ؿـن تَػعِ  ،اّذاف والى التلبدی تعییي ؿذُ  ،ضَاثظ هلی آهبیؾ ٍ دیگش اػٌبد ثبالدػت ٍ ٍالعیتْیبی ؿیشایظ
داخلی ٍ ثیي الوللی ،اّذاف ولی ثغَس ٍالع ثیٌبًِ تعییي ؿًَذ .ؿٌبخت كحیح هَاًع اكلی ٍ سٍؿیْبی حلیَل ثیِ اّیذاف
هغلَة  ،اّویت صیبدی داسد.
تلَیش والى ّش ثخؾ  /فشاثخؾ هی ثبیؼت ثش هجٌبی ًتبیح ثٌذ یه  ،تلَیش وبهلی اص سًٍذ هتغیشّبی اػبػی ثخؾ
 /فشاثخؾ ثبؿذ ثِ گًَِ ای وِ هجذاء  ،هملذ ٍخْت حشوت سا ثِ كَست ؿفبف ثیبى ًوبیذ  .ثب تْیِ تلَیش والى  ،اّذاف
ولی ثخؾ یب فشاثخؾ هـخق هی ؿًَذ.
2ی 2ی تعییي ساّبشدّای اصلی تحقق اّذاف ولی ثخؾ /فشاثخؾ
دس چبسچَة چـناًذاص ،ػیبػتّبی ولی ثشًبهِ ؿـن ،اكَل ٍ تن اكلی ثشًبهِ (دسج ؿذُ دس ًظبم تذٍیي ثشًبهِ ؿـین
تَػعِ ) ٍ هالحظبت تعییي ؿذُ اص ػَی ػتبد تذٍیي ثشًبهِ  ،ساّجشدّبی اكلی وِ تحمك اّذاف ولی سا هیؼیش هیی ًوبییذ
هـخق هی ؿًَذ.
 – 2-3تعییي اّذاف کوی ؿبخلْبی والى ثخؾ /فشاثخؾ
هتٌبػت ثب اّذاف ولی ٍ ساّجشدّبی تعییي ؿذُ  ،اّذاف کوی ؿبخلْبی والى ثخؾ /فشاثخؾ تعییي هی ؿیًَذ ٍ
ًتبیح آى دس خذٍل ریشثظ دسج هی گشدد.
 2-4ی تعییي سیاستْای اجشایی تَسعِ بخص  /فشابخص

هتٌبػت ثب اّذاف ووی وِ دس ثٌذ  -2-3هـخق ؿذُ اػت ،ػیبػتّبی اخشایی پیـٌْبد هی ؿَد.
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 -3پیص بیٌی ًحَُ تاهیي ٍ تجْیض هٌابع هَسد ًیاص
3-1ی پیؾ ثیٌی هٌبثع فیضیىی  ،اًؼبًی  ،فٌی ( تىٌَلَطی) ٍ هبلی هَسدًیبص
3-2ی پیـٌْبد ًحَُ تبهیي ٍ تدْیض هٌبثع ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف تعییي ؿذُ دس ثشًبهِ ؿـن
 -4تعییي الضاهات تحقق اّذاف ٍ سیاستْا
4-1ی اكالحبت ػبختبسی
4-2ی اكالحبت حمَلی
4-3ی اكالحبت فشایٌذی
4ی 4ی ػبیش هَاسد
 -5پیطٌْاد احکام بشًاهِ ای ( دس صَست لضٍم )
دس ساثغِ ثب پیـٌْبد احىبم لبًًَی ثشًبهِ ؿـن تَػعِ  ،ضوي تبویذ ثش ػیبػتْبی ولی ثشًبهِ ؿـن تَػیعِ ٍ ثبسعبییت
اكَل تذٍیي ثشًبهِ وِ دس ًظبم تْیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ؿـن تَػعِ روش ؿذُ اػت  ،دسكَست لضٍم ثِ پیـٌْبد حىن  ،هیَاسد
ریل هذ ًظش لشاس گیشد :
 .1حتی االهىبى اص پیـٌْبد احىبم خَدداسی ؿَد  ،هگش دس هَاسدی وِ تٌفیز  ،اكالح یب اسائِ هدَص یب تىلیف اص ػَی
هدلغ ؿَسای اػالهی الخشم ثبؿذ .
ّشیه اص احىبم هی ثبیؼت ثِ ؿیَُ ًگبسؽ احىبم لبًًَی  ،ؿفبف  ،هـخق ٍ ثذٍى ولی گَیی ثبؿذ
 .3ثشای تحمك اّذاف تعییي ؿذُ ثشاػبع ساّجشدّبٍ ػیبػتْبی اخشایی پیـٌْبدی ثخؾ  ،خالء لبًًَی ٍخَد داؿتِ
ثبؿذ یب ًیبص ثِ لغَ یب اكالح لَاًیي لجلی ثبؿذ.
 .4ػبصگبسی صهبًی احىبم ثب دٍسُ پٌدؼبلِ ثشًبهِ سعبیت ؿَد ثِ گًَِ ای وِ لبثلییت عولییبتی ؿیذى عیی ثشًبهیِ سا
داؿتِ ثبؿٌذ .
 .5دس هَا سدی وِ ًیبص ثِ تْیِ ٍ تلَیت آئیي ًبهِ ّبی خذیذ اػت  ،دػتگبّْبی هؼئَل ٍ ّوىبس ٍ صهبى الصم ثشای
تْیِ ٍ تلَیت آًْب دسهتي احىبم آٍسدُ ؿَد .
 -6پیطٌْاد اٍلَیتْای بشًاهِ ضطن تَسعِ
ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثع  ،ثشًبهِ ّبی پیـٌْبدی اٍلَیت ثٌذی ؿذُ ٍدس ایي لؼوت روش ؿًَذ.
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بٌابش ایي بغَس خالصِ تشتیب عشح هَضَعات دس ضَساّای بشًاهِ سیضی بِ ضشح صیش هی باضذ :

 ثشسػی گضاسؿبت عولىشد گزؿتِ  ،تجییي ٍضع فعلی ٍ پیؾ ثیٌی آیٌذُ ثخؾ  /فشاثخؾ دػتگبّْبی اخشایی
 تْیِ ٍ تٌظین پیؾ ًَیغ اٍلیِ اّذاف ٍ ؿبخلْبی ػٌدؾ آى ثش اػبع هشاحل تَضیح دادُ ؿذُ
 تْیِ ثشًبهِ ساّجشدی ثخؾ  /فشاثخؾ ؿبهل اّذاف ولی ثخؾ/فشاثخؾ  ،ساّجشدّب ،اّذاف ووی ؿبخلْبی والى
ثخؾ/فشاثخؾ  ،ػیبػتْبی اخشایی  ،الضاهبت تحمك اّذاف ٍ هٌبثع هَسدًیبص ٍ لبثل تدْیض ثخؾ ٍ فشاثخؾ
 تْیِ پیؾ ًَیغ احىبم ثشًبهِ ای( دس كَست لضٍم)
 پیـٌْبد اٍلَیتْبی ثشًبهِ ای دس ثشًبهِ ؿـن تَػعِ ( ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثع لبثل تدْیض)
 تْیِ ثشًبهِّبی اخشایی هَضَعبت خبف
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جداول دستورالعمل اجرایی
نظام تدوین برنامه ششم توسعه
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جذٍل  - 1گضاسش پیطشفت کاس هشاحل دٍم ٍ سَم ًظام تْیِ ٍ تذٍیي بشًاهِ ضطن تَسعِ
ضَسای بشًاهِسیضی .........
عٌَاى

تعذاد جلسات

 -1ضٌاخت ،تبییي ٍ تحلیل ٍضع هَجَد ٍ پیص بیٌی آیٌذُ
-1-1
-1-2
-1-3
-1-4

-1-5
-2
-2-1
-2-2
-2-3
-2-4

هجبًی لبًًَی ٍ ًظشی ثخؾ/فشاثخؾ
تجییي ٍضع هَخَد (ثشسػی تحَالت گزؿتِ اص اثتذای ػٌذ چـناًذاص تبوٌَى)
تحلیل چـناًذاص هلی ٍ خْبًی آیٌذُ
تحلیل ٍضع هَخَد ثب تَخِ ثِ هحیظ دسٍى ٍ ثیشٍى
هعشفی عشحْب یب پشٍطُّبی ثبلیوبًذُ اص پشٍگشاهْبی اخشایی( دسكَست ٍخَد)

تعییي خغَط کلی تَسعِ بخص/فشابخص/استاى
تعییي اّذاف ولی
تعییي ساّجشدّب
تعییي اّذاف ووی هتٌبػت ثب اّذاف ولی
تعییي ػیبػتّبی اخشایی

 -3پیصبیٌی ًحَُ تاهیي ٍتجْیض هٌابع
-4
-4-1
-4-2
-4-3
-4-4

الضاهات تحقق اّذاف ٍ سیاستّا
اكالح ػبختبسی
اكالح حمَلی
اكالح فشایٌذی
ػبیش هَاسد

 -5تْیِ پیصًَیس احکام بشًاهِای (دس صَست لضٍم)
 -6پیطٌْاد اٍلَیتْای بشًاهِ ای بخص  /فشابخص
 -7تْیِ بشًاهِ اجشایی هَضَعات خاظ
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ساعات صشف

تاسیخ اسسال گضاسش

تعذاد صفحات

ضذُ

بِ اهَس تلفیق

گضاسش

تَضیحات
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جذٍل  -2اّذاف کلی ٍ ساّبشدّا
سدیف

اّذاف کلی بخص/فشابخص

ٍاحذ

ٍضع هَجَد

پایاى بشًاهِ ضطن

(پایاى سال )1392

()1399

12

ساّبشدّای سسیذى بِ ّذف
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جذٍل  – 3تعییي اّذاف کوی بش حسب اّذاف کلی دس بشًاهِ ضطن
سدیف

اّذاف کلی بخص/فشابخص

ّذف کوی
عٌَاى

ٍاحذ

ٍضعیت دس
پبیبى
ػبل1392

13

سالّای بشًاهِ ضطن
1395

1396

1397

هیاًگیي دسصذ

1398

1399

سضذ ساالًِ عی
بشًاهِ
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جذٍل  – 4هٌابع هَسد ًیاص تحقق اّذاف کوی (هیلیاسد سیال)
هٌابع هَسد ًیاص اص هحل دسآهذّای عوَهی ٍ اختصاصی
سدیف

اص هحل تسْیالت باًکی

ّذف کوی
1395

1396

1397

1398

1399

جوع

14

داخلی

خاسجی

اص هحل هٌابع داخلی

اص هحل سایش

ضشکتّای دٍلتی

هٌابع

کل هٌابع هَسد ًیاص

دستورالعمل اجرایی نظام تدوین برنامه ششم توسعه
جذٍل  – 5اّذاف کوی ٍ سیاستّای اجشایی
سدیف

اّذاف کوی

ٍاحذ

سیاستّای اجشایی
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جذٍل  – 6احکام هَسد ًیاص ( دس صَست لضٍم)
سدیف

تفکیک

سیاست کلی  ،ساّبشد یا سیاست اجشایی ریشبظ

-

 1دسػتَى ًفىیه  ،عذد ( )1ثشای ػیبػت ولی  )2( ،ثشای ساّجشد ٍ ( )3ثشای ػیبػت اخشایی دسج ؿَد.
16

1

حکن هَسد ًیاص ( تٌفیز – اصالح – جذیذ)
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جذٍل ً – 7حَُ عولیاتی ًوَدى بشًاهِ ّای تَسعِ دس بَدجِ ّای ساالًِ
بشًاهِ اجشایی

2

هٌابع هَسد ًیاص

اّذاف کوی

سدیف

ؿوبسُ عجمِثٌذی

عٌَاى

1395

1396

1397

1398

1399

جوع

1395

1396

1397

 2هٌظَس اص ثشًبهِاخشایی ،عٌبٍیي ٍ ؿوبسٓ عجمِ ثٌذی ثشًبهِّبی هٌذسج دس لَاًیي ثَدخِ ػٌَاتی اػت .دس كَست خذیذ ثَدى ثشًبهِ  ،دس ؿوبسٓ عجمِثٌذی عجبست «خذیذ» دسج ؿَد.
17

1398

1399

جوع

برنامه چهارم تىسعه 1384-1388 :
برنامه پنجم تىسعه 1390-1394 :

دستىرالعمل اجرایی
نظام تدوین برنامه ششم تىسعه
استانها
1395-1399
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"دستورالعول اجرایی نظام تذوین برناهه ششن توسعه استانها"
بشای تْیِ بشًاهِ ضطن تَسعِ استاًْا بِ تشتیب گاهْای صیشهی بایستی اًجام پزیشد :
 -1بشسسی اسٌاد فشادست تَسعِ هلی:

ایي اػٌبد ؿبهل چـن اًذاص خوَْسی اػالهی دسافك  ،1404ػیبػتْبی ولی تَػعِ ثشًبهِ ؿـن ،ػیبػتْبی التلبد
همبٍهتی  ،ضَاثظ ولی آهبیؾ ػشصهیي  ،چـن اًذاص تَػعِ آهبیؾ هٌبعك ،اّذاف والى ثشًبهِ ؿـن ،گضاسؿبت
هغبلعبتی تَػعِ ثخـی ٍ فشاثخـی ثشًبهِ ؿـن ٍ ...هی ثبؿذ..
دسایي ثخؾ ،اػتبىّب هیثبیؼت ضوي هغبلعِ اػٌبد فَقالزوش ،خبیگبُ اػتبًی خَد سا دس ایفبی ًمـی وِ دس ثشًبهِ
ؿـن ثبیذ داؿتِ ثبؿٌذ سا ثِ تلَیش ثىـٌذ .
 – 2بشسسی اسٌاد هَجَد تَسعِ استاى:

ایي اػٌبد ؿبهل هـشٍح هغبلعبت عشح آهبیؾ اػتبى  ،ػٌذ هلی تَػعِ اػتبى ٍ ًظشیِ پبیِ تَػعِ اػتبًْب ،اػٌبد
ساّجشدی ثشًبهِ ّبی گزؿتِ تَػعِ اػتبى ٍهَاسدی اص ایي دػت هی ثبؿذ.
-3تْیِ گضاسش ضٌاخت ٍ تبییي ٍ تحلیل ٍضع هَجَد تَسعِ استاى
1-3ی تجییي ؿبخلْبی تَػعِ اػتبى دس ٍضع هَخَد
دس ایي لؼوت ؿبخلْبی تَػعِ اػتبى (عجك دػتَسالعول اثالغی) ثب اػتفبدُ اص آخشیي آهبس سػوی تجییي ٍ ثِ اػتبىّیب
اسػبل هی گشدد.
2-3ی تحلیل ٍضع هَخَدثبتَخِ ثِ هحیظ دسٍى ٍ ثیشٍى
دس ایي هشحلِ ثب تَخِ ثِ ٍضعیت فعلی ؿبخلْب ،هٌبثع ٍ اهىبًبت هَخَد (ظشفیتْب ٍ لبثلیتْب)  ،دالییل تحمیك ییب عیذم
تحمك اّذاف ثشًبهِ ّبی گزؿتِ ثشسػی هی گشدد .دسًْبییت هَاًع ٍ ّوچٌیي قابلیتْای تَسـعِ اػیتبى ّوؼیَ ثیب
تَػعِ هتَاصى وـَس ؿٌبػبیی هیؿًَذ .
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 -4تذٍیي بشًاهِ تَسعِ استاى(بشًاهِ سیضی ّستِ ّای خظ دٌّذُ)
1-4ی آػیت ؿٌبػی ٍتحلیل  SWOTدستَػعِ اػتبى
دس ایي هشحلِ ًمبط لَت ضعف ،فشكتْب ٍتْذیذ ّب دس تَػعِ اػتبى ثب ٍالع ًگشی ًؼجت ثیِ ٍضیعیت هَخیَد اػیتبى ،
تحلیل ؿشایظ داخلی ٍثیي الوللی ًٍیض استجبط ثب اػتبًْب یب وـَسّبی ّودَاستجییي ٍتحلیل هی ؿَد.
4ی2ی احلبء ٍتعییي عٌبٍیي ّؼتِ ّب دس ػغح اػتبى ٍؿْشػتبى.
ّؼتِ ّبی هْن ٍخظ دٌّذُ اػتبًْب ٍ ؿْشػتبًْب خْت ًیل ثِ تَػعِ هٌغمِ ای ٍهحلی دس ایي هشحلیِ ثیب اػیتفبدُ اص
ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص هشاحل لجل فْشػت هی گشدد.
 –3-4اٍلَیت ثٌذی ّؼتِ ّبی خظ دٌّذُ ثش اػبع عَاهل هَثش ٍاًتخبة ّؼتِ ّبی خظ دٌّذُ ثشتش
دس ایي هشحلِ ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبی هختلف اثالغی عی دػتَسالعول هعبًٍت ّؼتِ ّبی تَػیعِ اٍلَییت ثٌیذی اًدیبم
ٍهَاسد ثشتش تعییي هی گشدد.
 -4-4تٌظین ٍتذٍیي ثشًبهِ تَػعِ هشتجظ ثب ّش ّؼتِ
ایي هشحلِ ؿبهل تعییي اّذاف ولی ،ساّجشدّب ،اّذاف ووی ،ػیبػتْبی اخشایی ٍالذاهبت خبف ثیِ هٌظیَس سفیع هَاًیع
تَػعِ دس چْبسچَة ّؼتِ ّبی خظ دٌّذُ تَػعِ اػتبى هی ثبؿذ.
دػتَسالعول تْیِ ثشًبهِ تَػعِ اػتبًی ثشاػبع ّؼتِ ّبی خظ دٌّذُ اص ػَی هعبًٍت اثالغ هی گشدد.
ثشًبهِ تَػعِ اػتبى پغ اص تلَیت ؿَسای ثشًبهِ سیضی اػتبى خْت تبییذ ًْبیی ثِ هعبًٍت ثشًبهِ سیضی اسػبل هیگشدد.
 -5-4تذٍیي فعبلیتّبی پیؾسٍ دس ؿْشػتبىّب ٍ تذٍیي ػبصٍوبسّبی تأهیي هبلی ثب اػیتفبدُ اص ظشفییتّیبی لیبًًَی
هبلیبتّبی هؼتمین
 -5پیص بیٌی ًحَُ تاهیي ٍ تجْیض هٌابع هَسد ًیاص بشًاهِ تَسعِ استاى
پیؾ ثیٌی هٌبثع هبلی هَسد ًیبص ًٍحَُ تبهیي ٍ تدْیض هٌبثع هَسد ًیبص دػتیبثی ثِ اّذاف تعییي ؿذُ ثشآٍسد هیؿَد.
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 -6تْیِ بشًاهِ عولیاتی استاى:
ًحَُ تْیِ ثشًبهِ عولیبتی تَػعِ اػتبى وِ ؿبهل عشحْب ٍ پشٍطُ ّب  ،صهبًجٌذی عولیبت ٍ فعبلیتْب ً ،حیَُ ػیبصهبًذّی،
هٌبثع هَسد ًیبص ٍ سٍؿْبی اًدبم وبس هیجبؿذ هتعبلجب عی دػتَس العول اثالغی اعالم هی ؿَد.
ثشًبهِ عولیبتی تَػعِ اػتبى ثب تلَیت ؿَسای ثشًبهِ سیضی اػتبى لبثل اخشا هی ثبؿذ.

تجلشُ :دس تذٍیي ثشًبهِ تَػعِ اػتبى ٍثشًبهِ عولیبتی اػتبى سعبیت هالحظبت ٍثشًبهِ ّبی عولییبتی ٍاخشاییی التلیبد
همبٍهتی الضاهیؼت.
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دستورالعملچگونگيتشكيلجلساتشوراهایبرنامهریزی 


 -1تـىیل خلؼبت ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی ثِ دعَت دثیش ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی ریسثظ ٍ ثب ّویبٌّگی سیییغ ؿیَسا كیَست
خَاّذ گشفت.
 -2پیؾ اص تـىیل خلؼِ ،دػتَس وبس ٍ هَضَل خلؼبت اص ػَی دثیش ؿَسا ثِ اعضبء ،اعالم هیگشدد.
 -3خلؼبت ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی هـتشن دس هحل دفتش سییغ ؿَسا ٍ حذالل ّش ّفتِ یىجبس تـىیل خَاّذ ؿذ.
 -4خلؼبت ثب حضَس حذالل  2/3اعضبء تـىیل هیؿَد.
 -5تلوینگیشی ّب دس ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی ثب سای اوثشیت اعضبء حبضش دس خلؼِ خَاّذ ثَد.
 -6ػِ خلؼِ غیجت غیش هَخِ یه عضَ دس ؿَسا هٌدش ثِ حزف عضَیت اٍ خَاّذ ثَد.
 -7دس اٍلیي خلؼِ ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی  ،ػبصهبًذّی ؿبهل تشویت اعضبء  ،تٌظین ثشًبهِ صهبىثٌذی وبس ٍ ؿشح ٍظیبیف آًْیب
دس چبسچَة ًظبم تْیِ ثشًبهِ ؿـن تَػعِ اًدبم خَاّذ ؿذ .دػتَسالعول ّبی تْیِ گضاسؿبت ؿَساّبی ثشًبهِ سییضی ثیِ
پیـٌْبد دثیشخبًِ ػتبد تذٍیي ثشًبهِ ٍ تلَیت ػتبد تذٍیي ثشًبهِ ؿـن اص ػَی هعبًٍت اثالغ هی ؿَد.
 -8ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی هیتَاًٌذ ثب ّوبٌّگی ٍ تلَیت ػتبد تذٍیي ثشًبهِ ؿـن تَػعِ ً ،ؼجت ثیِ ایدیبد ویبسگشٍُ ّیبی
تخللی خذیذ الذام ًوبیٌذ.
 -9ثشای ایدبد ّوبٌّگی ٍ اًؼدبم الصم دس اهَس دثیشخبًِای ٍ تؼْیل دس خوعثٌذی تلویوبت ،دثیش وبسگشٍُ ّبی تخللی ثِ
پیـٌْبد دثیش ؿَسای ثشًبهِ سیضی اص هعبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی سییغ خوَْس ٍ ثب حىن سییغ ؿیَسای ثشًبهیِ
سیضی تعییي خَاّذ ؿذ.
 -10دس هَاسدی وِ اص ًبم اعضبء اػتفبدُ هیؿَد عٌبٍیي آًْب دس دػتگبُّب ٍ ًْبدّبی هشتجظ ًیض روش ؿَد.
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وظایفاصليدبيرانشوراهایبرنامهریزی 
 -1تٌظین دػتَسوبس خلؼبت ثب ّوبٌّگی سییغ ؿَسای ثشًبهِ سیضی.
 -2تٌظیندعَت ًبهِ حضَس دس خلؼِ ثشاػبع ّوبٌّگی ثعول آهذُ ثب سییغ ؿَسای ثشًبهِ سیضی .
 -3خوعآٍسی ولیِ هؼتٌذات ٍ اسایِ آى ثِ اعضبی ؿَسای ثشًبهِ سیضی (دس كَست لضٍم)ّ .وچٌیي الصم اػت وِ
یه ًؼخِ اص اػٌبد ٍ هذاسن خوعآٍسی ؿذُ دس ػتبد ًگْذاسی ؿَد.
 -4پیگیشی اًدبم فعبلیتّب ثشاػبع ثشًبهِ صهبىثٌذی هلَة ؿَسای التلبد
 -5خوعآٍسی ٍ تٌظین گضاسؽّب ثِ هٌظَس اسایِ دس خلؼبت ؿَسا.
 -6تٌظین كَستدلؼبت دس لبلت فشم پیَػت ٍ اسایِ آى ثِ اعضبء ٍ دثیشخبًِ ػتبد تذٍیي ثشًبهِ ؿـن.
 -7ایدبد ّوبٌّگی ثب دثیشاى ػبیش ؿَساّبی ثشًبهِ سیضی ( دس كَست لضٍم)
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.....

ضَسای بشًاهِ سیضی ............
:

دػتَس خلؼِ :
خالكِ هزاوشات:

هصـَبــات :

اعضاء حاضش :

غبیجیي :
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