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الساهات قانونی تذوین برناهه پنجساله شهرداریهای سراسر کشور
ثب تْخَ ثَ الضاهبت قبًًْی صیش ،هکلف ثَ تذّیي «ثشًبهَ سیضی ساُجشدی ّ عٌذ ثشًبهَ پٌح عبلَ ؽِشداسی» هی ثبؽٌذ:
 هْاد  51 ّ 2قبًْى ًْعبصی ّ ػوشاى ؽِشی
 اثالغیَ عبصهبى ؽِشداسیِب ّ دُیبسیِبی کؾْس ثَ کلیَ اعتبًذاسیِب هجٌی ثش تذّیي ثشًبهَ سیضی ساُجشدی ّ عٌذ ثشًبهَ پٌح
عبلَ تْعط ؽِشداسیِبی تبثؼَ
 هصْثبت خلغَ  34ؽْسای ػبلی اعتبًِب هجٌی ثش الضام کلیَ ؽِشداسیِب ثَ تذّیي ثشًبهَ سیضی ساُجشدی ّ عٌذ ثشًبهَ پٌح
عبلَ اص عبل 5495
 هبدٍ  574قبًْى ثشًبهَ پٌدن تْعؼَ اقتصبدی ،اختوبػی ّ فشٌُگی کؾْس
 هبدٍ  21آییي ًبهَ هبلی ؽِشداسیِب
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بخش اول  :تعاریف
تعاریف کلی
 -1چشن انذاز :
ػجبست اعت دّسًوبی فؼبلیتِبی ؽِشداسی دس پبیبى هذت ثشًبهَ کَ غبیت ّ ُذف اص اخشای ثشًبهَ ًیض قلوذاد هیؾْد  .دس تذّیي
چؾن اًذاص  ،ثبیذُبی ؽِشداسی کَ هٌجؼث اص فلغفَ ّخْدی ّ اًتظبسات هشدم  ،اػضبء ؽْسا  ،هذیشاى  ،دّلتوشداى ّ عبیش گشُِّبی
ری هذخل دس ؽِشداسیِب اعت دس تلفیق ثب ّاقؼیبت ّ تْاى اخشایی ؽِشداسی دس اثؼبد هبلی ،فٌی ،اًغبًی ،قبًًْی ّ تدِیضاتیُ ،ذف
ؽِشداسی سا دس پبیبى دّسٍ  1عبلَ ًؾبى هیذُذ ً .کتَ ؽبیبى تْخَ دس تذّیي چؾن اًذاص ،ثب تْخَ ثَ هسذّدٍ صهبًی آى ،قبثلیت
تسقق آى اعت  .صیشا دس صْست ثلٌذ پشّاصاًَ ثْدى ،اًگیضٍ تسقق آى ثَ ػلت ػذم دعتشعی ،ثَ زذاقل کبُؼ خْاُذ یبفت .

 -2استراتژی :
دس تؼشیف اعتشاتژی ،هفبُین ثغیبسی آّسدٍ ؽذٍ اعت  .لیکي ؽبیذ ثتْاى دس تؼشیفی عبدٍ  ،اعتشاتژی سا ساُجشد عبصهبى دس تسقق
اُذاف ػبلی داًغت .هغئلَ زبئض اُویت دس تذّیي اعتشاتژیِب ،تجؼیت آًِب اص اقتضبئبت عبصهبًی اعت .ثَ ػجبستی اعتشاتژیِبی
عبصهبًی پظ اص تسلیلی خبهغ اص هسیط داخلی ّ خبسخی عبصهبى ،تذّیي هیؾًْذ .ثذیي هٌظْس ؽٌبعبیی ػجبسات ریل دس تسلیل
هسیط عبصهبًی ضشّسی اعت :
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فرصتها ))Opportunity
ػْاهل  ،پیبهذُب  ،ؽشایط ّ پذیذٍ ُبی خبسج اص عبصهبى کَ هی تْاًذ ثَ ػٌْاى ػبهل تبثیش گزاس هثجت دس تسقق اُذاف عبصهبًی
قلوذاد ؽْد  .ثشای هثبل دس یک هغبثقَ قبیق عْاسی ثب قبیق ثبدثبًی ،ثبد هْافق  ،یک فشصت تلقی هیؾْد .
تهدیدها ( )Treat
ًیشُّبی هسیط خبسخی کَ هبًؼی دس تسقق اُذاف عبصهبًی اعت ُ .وبًٌذ ثبد هخبلف دس هغبثقَ قبیقِبی ثبدثبًی
نقاط قوت ))Strength
ُش ػبهل هثجتی کَ دس داخل عبصهبى ثَ تسقق اُذاف کوک کٌذ  .هِبست قبیقشاى دس هغبثقَ قبیقشاًی یک ًقطَ قْت اعت .
نقاط ضعف ()Weakness
ُشگًَْ هبًغ داخلی دس تسقق اُذاف عبصهبًیً ،قطَ ضؼف قلوذاد هی ؽْد ً .قص فٌی قبیق ًقطَ ضؼفی دس هغبثقَ قبیقشاًی اعت .
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 -3برناهه عولیاتی
گبهِبی اخشایی تسقق اعتشاتژیِب سا کَ دس قبلت پشّژٍ ُبی ػولیبتی تؼشیف هی ؽًْذ سا ثشًبهَ ػولیبتی گْیٌذ .اصْال ُش ثشًبهَ
اعتشاتژیک ثَ ثشًبهَ ُبی ػولیبتی هٌدش هی ؽْد کَ داسای صهبى اخشا ّ ثْدخَ هؾخص ُغتٌذ ّ ّازذ یب ّازذُبیی اص عبصهبى
ّظیفَ اخشای آى سا ثَ ػِذٍ داسًذ.
 -4کنترل برناهه
هِوتشیي هشزلَ پظ اص تذّیي ثشًبهَ ُبی ؽِشداسی  ،کٌتشل صسیر ّ ثَ هْقغ آًِبعت  .ایي فشایٌذ ثب ثشسعی دعتبّسدُبی ثشًبهَ ّ
ثش اعبط کٌتشل ؽبخصِبیی اعت کَ دس زیي تذّیي یب پظ اص آى تؼشیف ؽذٍ ّ دس طْل هذت ثشًبهَ ثش اعبط اثضاسُبی هذّى،
هْسد اسصیبثی قشاس خْاٌُذ گشفت .
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بخش دوم :
هفاد دستورالعول تذوین برناهه راهبردی پنجساله شهرداری تبریس
هبدٍ  )5هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ هکلف اعت ضوي ثبصثیٌی ّثشسعی اعتشاتژیِب ّ اُذاف غبیی ثشًبهَ  1عبلَ قجل ّ ُوچٌیي هغتٌذات
هلسْظ دس عٌذ چؾن اًذاص ؽِشعتبى تجشیض (هٌطجق ثب عٌذ چؾن اًذاص کؾْس ّ اعتبى) چؾن اًذاص پیؾٌِبدی افق ثشًبهَ اعتشاتژیک
ؽِشداسی سا ُوضهبى ثب عٌذ چؾن اًذاص هلی ّ ؽِشعتبى ثَ کویتَ تلفیق اسائَ ًوبیذ .
هبدٍ  )2کویغیًِْبی تذّیي ّظیفَ داسًذ ضوي دػْت اص کبسؽٌبعبى داخل ّ خبسج ؽِشداسیً ،غجت ثَ اسصیبثی هبهْسیتِبی اثالغی
کویغیْى ثش اعبط هتذ هذّى اقذام ًوبیٌذ .
تجصشٍ  )5هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ هکلف اعت ؽیٍْ اسصیبثی ّ فشهِبی هشثْطَ سا ثب تْخیِبت الصم ثَ هغئْل کویغیْى اػالم داسد.
تجصشٍ  )2هذیشیت آهبس ّ تسلیل اطالػبت ّ ،ظیفَ داسد زتی الوقذّس دس اسائَ اطالػبت هْسد ًیبص ّ یب تسلیل دادٍ ُبی کویتَ ُبی
ثشًبهَ سیضی اقذام ًوبیذ .
تجصشٍ ّ )4ظیفَ عشکؾی ّ ًظبست ثش ػولکشد کویتَ ُب ثَ ػِذٍ هذیش طشذ ّ ثشًبهَ خْاُذ ثْد ّ ایي هذیشیت هیجبیغت سًّذ
ثشگضاسی خلغبت ّ ثشًبهَ سیضی آًِب سا هذ ًظش قشاس دُذ ّ دس صْست هؾبُذٍ اًسشاف یب هؾکل ،هْاسد سا ثَ صْست هکتْة ثَ
هؼبّى هشثْطَ ّ کویتَ تلفیق ،گضاسػ ًوبیذ .
تجصشٍ  )3سیبعت کویتَ هیتْاًذ دس صْست ًیبص ً ،غجت ثَ هؼشفی زذاکثش  3کبسؽٌبط اص خبسج اص عبصهبى ثشای هغبػذت دس تذّیي
ثشًبهَ ُب اص طشیق اسائَ دسخْاعت ثَ کویتَ تلفیق اقذام ًوبیذ .
تجصشٍ  ) 1هغئْلیت ًِبیی ثشگضاسی ّ زغي ػولکشد کویتَ ُب ،ثَ ػِذٍ هؼبّى یب هذیش ػبهل عبصهبى هشثْطَ خْاُذ ثْد.
تجصشٍ  )6دثیش کویتَ هْظف اعت لیغت زضْس ّ غیبة اػضبء سا ثَ طْس هذاّم ّ دس ُش خلغَ تکویل ّ دس پبیبى ثَ هذیشیت طشذ
ّ ثشًبهَ اسخبع داسد .
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هبدٍ  ) 4هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ هکلف اعت پظ اص خوغ ثٌذی هتغیشُبی ساُجشدُبی پیؾٌِبدی ثخؾی دس ساعتبی ثیبًیَ ُبی چؾن
اًذاص ّهبهْسیت تذّیي ًوبیذ .
هبدٍ ) 3کویتَ تلفیق پظ اص اسصیبثی ساُجشدُب ًغجت ثَ دسخَ ثٌذی اُویت ّ تشتیت تقذم ّ تبخش آًِبً ،غجت ثَ اثالؽ ساُجشدُب ثَ
کویتَ ُبی ثشًبهَ سیضی هٌبطق اقذام هی ًوبیذ .
هبدٍ  ) 1کویتَ ُبی ثشًبهَ سیضی  ،ضوي ثشسعی هسیط هشتجط ثب ساُجشدُبی ثخؾی اثالغی ،ساُجشدُبی اخشایی ،ثشًبهَ ُب ،پشّژٍ ُب
ّ اقذاهبت هٌتح ثَ تسقق اعتشاتژیِب سا ثَ هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ اػالم هیٌوبیذ .
تجصشٍ  )5هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ ّظیفَ ًظبست ثش سًّذ صسیر ثشگضاسی کویتَ ُبی هٌبطق سا داسد .
تجصشٍ  )2هذیشاى اخبصٍ اعتفبدٍ اص هؾبّساى خبسج اص عبصهبى دس قبلت اًؼقبد قشاسداد دس زذ هدْصُبی صبدسٍ سا ثشای اخشای
ّظبیف کویتَ ثشًبهَ سیضی سا خْاٌُذ داؽت .
هبدٍ  )6هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ هی ثبیغت پظ اص خوغ ثٌذی خشّخی کویتَ ُبی ثشًبهَ سیضی هٌبطق  ،پیؼ ًْیظ ثشًبهَ سا ثَ ُوشاٍ
ؽبخصِبی اسصیبثی ساُجشدُب تذّیي ّ خِت ثشسعی ّ تصْیت اّلیَ ،ثَ کویتَ تلفیق اسعبل داسد .
هبدٍ  ) 7کویتَ تلفیق ضوي دػْت اص هغئْلیي کویتَ ُب ،ضوي ثشسعی ساُجشدُب ّ ثشًبهَ ُبی اثالغیً ،غجت ثَ اصالذ ّ یب تصْیت
هْاسد اقذام ًوْدٍ ّ پظ اص خوغ ثٌذی هْاسد  ،ثشًبهَ سا خِت تصْیت ًِبیی ثَ ؽْسای اعالهی ؽِش اسعبل ًوبیذ .
هبدٍ  ) 8هذیشیت طشذ ّ ثشًبهَ هکلف اعت ،دس صْست تصْیت ثشًبهَ تْعط ؽْسای اعالهی ؽِش تجشیض ،هکبًیضم کٌتشل ثشًبهَ طی
دعتْسالؼول هؾخص تذّیي ّ خِت تصْیت ثَ ؽْسای هؼبًّیي اسعبل داسد .
هبدٍ  ) 9ایي دعتْسالؼول  ،دس  8هبدٍ ّ  8تجصشٍ تذّیي ّ ثب دعتْس ؽِشداس هستشم الصم االخشاعت .
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بخش سوم:
جذول زهانبنذی تذوین برناهه راهبردی چهارم شهرداری
خذّل صهبًجٌذی تذّیي ثشًبهَ
فشایٌذ

هبٍ

5

2

4

اثالؽ دعتْسالؼول اخشایی
هبٍ
تذّیي ثیبًیَ هبهْسیت
تذّیي ثیبًیَ چؾن اًذاص
تسلیل کویغیًِْبی عتبد
تذّیي ساُجشدُبی ثخؾی
تذّیي ساُجشدُب ّ ثشًبهَ ُب
تصْیت کویغیْى تلفیق ّ اثالؽ
ثَ ؽْسا
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ساختاراجراییتیمتدوینبرنامهپنجسالهشهرداريتبریز
ستاد عالی بزنامه ریشي پنج ساله شهزداري تبزیش

کمیته اقتصادي
کمیته راهبزدي و تلفیق
کمیته مذیزیت شهزي
کمیته نهادي ساختاري

دبیزخانه

کمیته محیط سیست و سالمت

کارگزوه هاي تخصصی

فناوري و هوشمنذ
ساسي

شهزساسي و
معماري

عمزان و
باسآفزینی

مهنذسی حمل و
نقل و تزافیک

فزهنگی -اجتماعی
و و رسشی
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کمیته اجتماعی و فزهنگی

مناطق و ساسمان
ها

اداري -مالی و
سزمایه گذاري

ایمنی و مذیزیت
بحزان

خذمات شهزي
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ستاد عالی بروامٍ ریسي
ػتاد عالی بشوامٍ ،باالتشیه سکنه بشوامنٍ تػنای تینه ػنتاد تجهنهه صُناو تطنچی ي اناساً َنان کچنی تنذيیه بشوامنٍ ست بشعُنذٌ دتسد
ي پغ تص توجام مشتحل تذيیه بشوامٍ ،آخشیه مشصعنی تػنا کنٍ وتنشتو وُنایی ست دسبناسٌ بشوامنٍ  ،اجنل تص تستانٍ بنٍ مشتصنف اناوًوی تی ناد
می ومایذی مشصف تظًیب وتام وامٍ تذيیه بشوامٍ ي تطالحهٍ َان بعذن آن ػتاد عالی تػای
ششح يظایف
 -1تعههه ستَجشدَان تطچی ي االب تيلهٍ بشوامٍ
 -2تایهذ وتام وامٍ تذيیه بشوامٍ
 -3تایهذ يیشتیش َان وتام وامٍ تذيیه بشوامٍ (دس طًسو لضيم)
 -4تایهذ صمان بىذن بشوامٍ ي باصوگشن آن (دس طًسو وهاص)
 -5بشسػی ي تظًیب کچهاو بشوامٍ پهشىُادن شامل بًدصٍ تختظاص یافتٍ بٍ َشیک تص معايوا َا ،ػاصمان َا ي مىاعق
 -6بشسػی ي تایهذ ستجٍ بىذن پشيطٌ َان ػشمایٍ تن کالن دس مقهاع شُشن ي فشت شُشن بشوامٍ
 -7بشسػی ي تایهذ الیحٍ پهشىُادن بشوامٍ صُا تسػال بٍ شًستن تػالمی شُش تجشیض

ترکیب اعضاء:
 -1شُشدتس تجشیض (ساهغ)
 -2معاين بشوامٍ سیضن ي تًػعٍ شُشن (صاوشهه شُشدتس)
 -3مذیش بشوامٍ ي بًدصٍ (عضً ي دبهش ػتاد)
 -4معايوهه شُشدتس
 -5ساهغ مشکض مغالعاو
 -6مذیشیا َماَىگی تمًس شًست ي شُشدتسن
 -7یک و ش بٍ توتخا ساهغ ػتاد عالی
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کمیتٍ راَبري ي تلفیق بروامٍ:
کمهتٍ ستَجشن ي تچ هق بشوامٍ ،وقش مذیشیا فعالها َان مشتجظ با تُهٍ بشوامٍ ست بش عُذٌ دتسد ي بش سيوذ تذيیه بشوامٍ وتاسو می کىذی
َشگًوٍ تستجاط تسکان بشوامٍ با ػتاد عالی ،تص عشیق کمهتٍ ستَجشن توجام می پزیشدی
ششح يظایف:
 -1بشسػی ي تایهذ وتام وامٍ تذيیه بشوامٍ بش تن ػتاد عالی
 -2پهشىُاد باصوگشن دس وتام وامٍ بٍ ػتاد عالی (دس طًسو وهاص)
 -3تظًیب اشم توذتص ،ستَجشدَاي ػهاػا َان تطچی بشوامٍ
 -4پهشىُاد مىابف مالی مًسد وهاص بشوامٍ ي ػُم َشیک تص معايوا َا ،ػاصمان َا ي مىاعق
 -5تغجهق خشيصی َان بشوامٍ با تلضتماو ااوًوی مشتجظ ي پهشىُاد تعمال تطالحاو یا تایهذ آن َا
 -6وتاسو بش تُهٍ بشوامٍ عمچهاتی ي توجام تطالحاو دس ػاصمان تصشتیی ،ستَجشدَا ي ػهاػا َا (دس طًسو وهاص)
 -7بشسػی ي تایهذ ستجٍ بىذن پشيطٌ َان ػشمایٍ تن کالن دس مقهاع شُشن ي فشت شُشن بشوامٍ
 -8بشسػی ي تُهٍ بشوامٍ صُا تستاٍ بٍ ػتاد عالی بشوامٍ

ترکیب اعضاء
 -1معاين بشوامٍ سیضن ي تًػعٍ (ساهغ)
 -2مذیش بشوامٍ ي بًدصٍ بعىًتن مذیش پشيطٌ (دبهش)
 -3ػٍ و ش تص تعضان شًستن ستَجشدن بٍ توتخا ساهغ کمهتٍ
 -4صاوشهه یا ومایىذٌ تام تالختهاس معايوا َا
 -5معاين َامىگی تمًس مىاعق
 -6معاين َماَىگی تمًس ػاصمان َا ي ششکا َان يتبؼتٍ
 -7ومایىذٌ حًصٌ سیاػا شُشدتسن
 -8ساهغ دبهشخاوٍ کمهؼهًن َا ي شًستن ستَجشدن
 -9مؼئًل فىی ي َماَىگی معايوا
 -11مذیشتن بشوامٍ سیضن معايوا بشوامٍ سیضن
 -11ومایىذٌ یا صاوشهه مذیشیا َماَىگی تمًس شًست ي شُشدتسن
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دبیرخاوٍ تذيیه بروامٍ
دبهشخاوٍ بشوامٍ دس معايوا بشوامٍ سیضن ي تًػعٍ مؼتقش تػای دبهشخاوٍ بعىًتن باصين تصشتیی کمهتٍ ستَجشن ي تچ هق عمل می کىذ ي مشايسٌ
َان تاتظادن ،مذیشیا شُشن ،وُادن ػاختاسن ،محهظ صیؼا ي تصتماعی ي فشَىگی بٍ کمهتٍ ستَجشن ي تچ هق ي وهض کچهٍ کاسگشيٌ َا ي
صیش گشيٌ َا تستاٍ می دَذی دبهشخاوٍ وقش َماَىگ کىىذٌ کچهٍ فعالها َان بشوامٍ ست بش عُذٌ دتشتٍ ي تؼُهل کىىذٌ ستبغٍ بهه تسکان
بشوامٍ ،بذوٍ کاسشىاػی معايوا َا ي مىاعق تػای دبهشخاوٍ بٍ مىتًس تی ان وقش مًثشتش دتستن صیش مجمًعٍ َایی تحا عتايیه ریل می
باشذ کٍ مجاص تػا بخشی تص تختهاستو ي فعالها َان خًد ست بٍ مشايس رن طالح بشين ػپاسن ومایذ
تلف) کمهتٍ تاتظادن
) کمهتٍ مذیشیا شُشن
ج) کمهتٍ وُادن ػاختاسن
د) محهظ صیؼا ي ػالما
ي) کمهتٍ تصتماعی ي فشَىگی
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کارگريٌ َاي تخصصی
کارگروه های موضوعی :شامل کاسگشيٌ َان وٍ گاوٍ با عىايیه ًَشمىذ ػاصن ،شُشػاصن ي معماسن ،فىی ي عمشتوی ،حمل ي وقل ي
تشتفهک ،فشَىگی ي تصتماعی ،مىاعق ي ػاصمان َا  ،تدتسن ي مالی ،تیمىی ي مذیشیا بحشتن ي خذماو شُشن تػای يیظگی تیه کاسگشيٌ َا
آن تػا کٍ حًصٌ فعالها آن َا عمذتا متىاظش با يظایف یکی تص معايوا َان شُشدتسن می باشذی بٍ مىتًس لحاػ ومًدن ششتیظ عمًمی
مىاعق دس تعههه ستَجشدَا ،ػهاػا َا ي تَذتف کمی حًصٌ َان کاسکشدن مشبًعٍ مذیشتن مهاوی دس َش حًصٌ تخظظی دس ػغح معايوا ي
مىاعق دس کاسگشيٌ َان تخظظی ششکا می کىىذی يظه ٍ مذیشتن مهاوی دس ػغح معايوا ي مىاعق ،توتقال ششتیظ ي تلضتماو خاص مىاعق
دس حًصٌ کاسکشدن مشبًعٍ بٍ کاسگشيٌ تخظظی بٍ ومایىذگی تص کچهٍ  12مىغقٍ شُشدتسن تػای تعههه ومایىذگان مىاعق ششکا کىىذٌ دس
َش کاسگشيٌ مًضًعی با پهشىُاد ساهغ کاسگشيٌ ي تایهذ دبهشخاوٍ تػای بٍ دلهل آوکٍ ماَها يظایف تیه کاسگشيٌ َا مشابٍ می باشذ ي
ت ايو آن فقظ دس مًضًعی تػا کٍ مًسد بشسػی اشتس می دَىذ ،ػاختاس ششح يظایف ي تشکهب تعضان آن َا مشابٍ تػای

شرح يظایف:
 -1بشسػی ي تذاهق تَذتف ستَجشدن ،ستَجشدَا ،ػهایا َا ي تَذتف کمی بشوامٍ عمچهاتی حًصٌ کاسکشدن مشتجظ
 -2تعههه تَذتف کمی مشتجظ با حًصٌ کاسکشدن مشبًعٍ بشتن ػال َان بشوامٍ
 -3تکمهل فشم َان وتام وامٍ بشتن حًصٌ کاسکشدن مشبًعٍ ي ضمهمٍ کشدن مؼتىذتو مًسد وهاص،
 -4تذيیه پهش وًیغ بشوامٍ عمچهاتی حًصٌ مشبًعٍ شامل کچهٍ عشح َا ي پشيطٌ َا ي فعالها َان َضیىٍ تن ،تعتجاس مًسد وهاص َش
یک ي تيلًیا بىذن آن َا
 -5بشسػی عشح َا ،پشيطٌ َا ي فعالها َان َضیىٍ تن پهشىُادن مىاعق  12گاوٍ ي ػایش کاسگشيٌ َان تخظظی دس حًصٌ کاسکشدن
مشبًعٍ ي تعالم وتش بٍ مىغقٍ یا کاسگش يٌ مشبًعٍ ي دبهشخاوٍ
 -6تستاٍ پهش وًیغ بشوامٍ عمچهاتی حًصٌ مشبًعٍ بٍ دبهشخاوٍ
 -7تعمال باصخًسدَان تستاٍ شذٌ تص ػًن دبهشخاوٍ ي کمهتٍ ستَجشن دس خظًص بشوامٍ عمچهاتی حًصٌ مشبًعٍ
 -8تقذیم پهش وًیغ وُایی بشوامٍ عمچهاتی حًصٌ کاسکشدن مشبًعٍ بٍ دبهشخاوٍی

11

برنامه ریزي استراتژیک و سند برنامه
پنج ساله راهبردي شهرداري تبریز

شهرداري تبریز

ترکیب اعضاء
 )1معاين مشتجظ شُشدتس(سثهغ) :ساهغ کاسگشيٌ تیمىی ي مذیشیا بحشتنی
 )2مذیش بشوامٍ سیضن معايوا ي یا ػاصمان مشبًعٍ
 )3مذیشتن عامل ػاصمان َا ي ششکا َان صیش مجمًعٍ
 )4دي و ش تص مذیشتن بشوامٍ سیضن مىاعق ي  2و ش تص مذیشتن تخظظی مىاعق بٍ پهشىُاد ساهغ کاسگشيٌ ي تایهذ دبهشخاوٍی
 )5ومایىذٌ دبهشخاوٍ بشوامٍی

تبصره  :1بٍ عچا وقش فشتکاسکشدن معايوا فىی ي عمشتوی بٍ دلهل تصشتن پشيطٌ َان بضسگ شُش (با کاسکشدَان متىًع) ،مذیش بشوامٍ
سیضن تیه معايوا ،عضً کاسگشيٌ َان حمل ي وقل ي تشتفهک ،خذماو شُشن ي تیمىی ي مذیشیا بحشتن می باشذی ػایش کاسگشيٌ َا وهض دس
طًسو وهاص می وًتوىذ حؼب مًسد تص ومایىذٌ تام تالختهاس معايوا فىی ي عمشتوی بشتن ششکا دس صچؼاو کاسگشيٌ دعًو بٍ عمل أيسوذی
تبصره  :2مذیش عامل ػاصمان آتش وشاوی ي خذماو تیمىی عضً کاسگش يٌ تیمىی ي مذیشیا بحشتن می باشذی
تبصره  :3کاسگشيٌ َان مًضًعی می تًتوىذ حؼب مًسد ،بىا بٍ تشخهض ساهغ کاسگشيٌ ،تص ومایىذگان ػایش کاسگشيٌ َا ،مىاعق یا
ػاصمان َا ي ششکا َان تابعٍ بشتن ششکا دس صچؼاو کاسگشيٌ دعًو ومایىذی
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کارگريٌ ًَشمىذسازي:
بٍ دلهل ماَها بهه بخشی تیه کاسگشيٌ کٍ با اىذیه معايوا شُشدتسن تجشیض مشتجظ تػا ،يظایف ي تعضان تیه کاسگشيٌ بٍ طًسو
صذتگاوٍ مًسد تشاسٌ اشتس می گهشدی اچمشي تختهاستو تیه کاسگشيٌ دسبشدتسوذٌ فعالها َان ػاصمان َان فىايسن ،مذیشیا حقًای ،مذیشیا
َماَىگی تمًس شًست ي شُشدتسن  ،معايوا مالی ي تدتسن ي معايوا بشوامٍ سیضن ي تًػعٍ می باشذی ت ايو بىهادن تیه کاسکشيٌ با کاسگشيٌ
َان مًضًعی ،آن تػا کٍ بٍ خالف کاسگشيٌ َان وٍ گاوٍ مًضًعی کٍ مخاعب خذماو تستاٍ شذٌ آن َا ،شُشيوذتن َؼتىذ ،خذماو
کاسگشيٌ ًَشمىذ ػاصن عمذتأ واظش بش بُجًد ي کاسآمذػاصن فعالها َان شُشدتسن می باشذ ،لزت مخاعب خذماو تیه کاسگشيٌ دس تغچب
مًتسد (بٍ صض مًتسدن اًن سيتبظ عمًمی ي خذماو مشتجظ با شُش تلکتشيوهک) ،کاسکىان ي ػاصمان شُشدتسن تػای کاسگشيٌ ًَشمىذ ػاصن
مجاص تػا بشتن تذيیه بخش َایی تص بشوامٍ عمچهاتی تیه حًصٌ کاسکشدن ،تاذتم بٍ تشکهل صیشکاسگشيٌ دس بشخی حًصٌ َا ومایذ ،تظمهم
گهشن دسباسٌ وًع تیه صیشکاسگشيٌ َا ي شهًٌ عمل آن َا با ساهغ کاسگشيٌ می باشذی

شرح يظایف:
 )1بررسی ٍ تذقیق اّذاف راّبردی ،راّبردّا ،سیاست ّا ٍ اّذاى کوی برًاهِ عولیاتی حَزُ کارکردی َّشوٌذ سازی
ً )2ظارت بر رًٍذ تْیِ برًاهِ عولیاتی حَزُ کارکردی َّشوٌذ سازی ٍ تطبیق آى با شرایط اجرایی
 )3تذٍیي پیش ًَیس برًاهِ عولیاتی حَزُ کارکردی َّشوٌذ سازی شاهل کلیِ طرح ّا ،پرٍشُ ّا ٍ فعالیت ّای ّسیٌِ
ای ،اعتبار هَرد ًیاز ّر یک ٍ اٍلَیت بٌذی آى ّا
 )4بررسی طرح ّا ،پرٍشُ ّا ٍ فعالیت ّای ّسیٌِ ای بیشٌْادی هٌاطق  12گاًِ ٍ سایر کارگر ٍُ ّای تخصصی در حَزُ
کارکردی َّشوٌذ سازی ٍ اعالم ًظر بِ هٌطقِ یا کارگرٍُ هربَطِ ٍ دبیرخاًِ
 )5ارائِ پیش ًَیس برًاهِ عولیاتی حَزُ کارکردی َّشوٌذ سازی بِ دبیرخاًِ
 )6اعوال بازخَردّای ارائِ شذُ از سَی دبیرخاًِ ٍ کویتِ راّبری در خصَص زیر برًاهِ
 )7تقذین پیش ًَیس ًْایی برًاهِ عولیاتی حَزُ کارکردی َّشوٌذ سازی بِ دبیرخاًِ.
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ترکیب اعضاء:
 )1هعاٍى برًاهِ ریسی ٍ تَسعِ شْری (رئیس)
 )2رئیس هرکس هطالعات
 )3هذیر برًاهِ ریسی هعاًٍت هالی ٍ اداری
ً )4وایٌذ هذیریت حقَقی
ً )5وایٌذُ هذیریت ّواٌّگی اهَر شَرا ٍ شْرداری
 )6هذیر عاهل یا ًوایٌذُ سازهاى فٌاٍری اطالعات
 )7هذیراى عاهل سایر سازهاًْا ٍ شرکتْای تابعِ حسب هَضَع
 )8چْار ًوایٌذُ از هٌاطق بِ پیشٌْاد رئیس کارگرٍُ ٍ تاییذ دبیرخاًِ
ً )9وایٌذُ دبیرخاًِ برًاهِ.
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کارگريٌ مىاطق ي سازمان َا:
ت ايو تطچی کاسگشيٌ مىاعق با ػایش کاسگشيٌ َا دس آن تػا کٍ اچمشي صغشتفهایی آن محذيدٌ مىاعق  12گاوٍ شُشدتسن بًدٌ ي خظچا
مًضعی دتسدی کاسگشيٌ مىاعق ،تَذتف ستَجشدن ،ستَجشدَا ي ػهاػا َان حًصٌ َان کاسکشدن ست تص کاسگشيٌ َان تخظظی دسیافا ي بٍ
مىاعق صُا تستاٍ پشيطٌ َا ي فعالها َان َضیىٍ تن تبالغ می کىذی پهشىُادَان مىاعق دس تیه کاس گشيٌ مًسد بشسػی اشتس می گهشوذی
کاسگشيٌ مىاعق مجاص تػا بشتن تُهٍ بشوامٍ عمچهاتی َش یک تص مىاعق شُشدتسن تاذتم بٍ تشکهل صیشکاسگشيٌ خاص َش مىغقٍ ومایذی

شرح يظایف:
)1

َماَىگی تشکهل ي فعالها صیشکاسگشيٌ مىاعق (دس طًسو ضشيسو)

 )2تذاهق تعتجاس تختظاص یافتٍ بٍ َش تص یک تص مىاعق  12گاوٍ صُا مىابف تامهه مالی پشيطٌ َا
 )3دسیافا بشوامٍ عمچهاتی َش یک تص مىاعق ي تستاٍ باصخًسد بٍ صیشکاسگشيٌ َا مىغجق بش ضًتبظ بشوامٍ ي ششتیظ تصشتیی
 )4تسػال عشح َا ي پشيطٌ َان پهشىُادن مىاعق بٍ کاسگشيٌ تخظظی مشبًعٍ صُا بشسػی ي دسیافا تأیپذیٍ
 )5تچ هق بشوامٍ عمچهاتی مىاعق ي تستاٍ آن بٍ دبهشخاوٍ:
 )6تذاهق پشيطٌ َا ي فعالها َان َضیىٍ تن
 )7تستاٍ بشوامٍ عمچهاتی بٍ دبهشخاوٍی

ترکیب اعضاء:
 )1معاين َماَىگی تمًس مىاعق (ساهغ)
 )2مذیش َماَىگی تمًس ػاصمان َا ي ششکا َا (دبهش)
 )3مذیش تن بشوامٍ سیضن مىاعق حؼب مًضًع
 )4شُش دتستن مىاعق  12گاوٍ (ساهغ کاسگشيٌ مجاص تػا حؼب مًضًع مًسد بشسػی دس صچؼٍ کاسگشيٌ ،تص بشخی شُش دتستن مىاعق
یا َمگی آن َا دعًو کىذ)
 )5مذیشتن عامل ػاصمان ي ششکا َان تابعٍ (ساهغ کاسگشيٌ مجاص تػا حؼب مًضًع مًسد بشسػی دس صچؼٍ کاسگشيٌ ،تص بشخی
مذیشتن عامل ػاصمان ي ششکا َان تابعٍ یا َمگی آن َا دعًو کىذ)
 )6ومایىذٌ دبهشخاوٍ بشوامٍی
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