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  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  به نام خداوند بخشنده و مهربان 

  پيشگفتار

  علي درويشي  

  استان بوشهر  ريزي برنامه سازمان مديريت و  رييس

خدمتگزاري به مردم شريف استان بوشهر را به ما عطا فرمود تا با همراهي پروردگار متعال را شاكر و سپاسگزاريم كه توفيق  
برنامه بوشهر،  استان  در  نظام  اركان  توسعهساير  در   استان اي هاي  در هابخش را  فرهنگي،  و  اجتماعي  اقتصادي،  مختلف  ي 

  نماييم.  هاي دولت تدبير و اميد، راهبري و اجراهاي نظام جمهوري اسالمي و برنامهراستاي سياست 

شده، تحوالت و  هاي انجامريزي هاي گذشته، با برنامه الخصوص در سالطي عمر پر بركت نظام مقدس جمهوري اسالمي و علي
در   ماندگار  ارتباطات، هابخشاقداماتي  درمان،  و  بهداشت  گاز،  برق،  آب،  روستايي،  و  شهري  عمران  ويژه  به  مختلف،  ي 

  يايي و امور فرهنگي و اجتماعي صورت گرفته است. هاي حمل و نقل زميني و درزيرساخت

گذاري براي سرمايه  هاي حمايتي و تشويقيو اهتمام ويژه بر بهبود فضاي كسب و كار و اجراي برنامه   تأكيداز سوي ديگر، با  
اقتصادي هاي متعدد  هاي اقتصادي موجود، طرحها و ظرفيتبخش خصوصي، از شمال تا جنوب استان، متناسب با توانمندي 

برداري  پروري، صنعت و معدن و گردشگري در حال اجرا است و يا به بهره ي كشاورزي، شيالت و آبزي هابخشزا در  اشتغال
  است. رسيده

ها و اقدامات و تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر  روي، گزارشي است از اهم رويكردها، برنامهمجموعه پيش
رساني  ي اجرايي استان تدوين گرديده است و به لحاظ اهميت و ضرورت اطالعهادستگاه كه با جلب همكاري    1399در سال  

  گردد.به آحاد جامعه و مستندسازي عملكرد كارگزاران نظام، ارائه مي

-ريزي استان كه مسؤليت تهيه اين گزارش را برعهده داشته نم از همكاران سازمان مديريت و برنامه دادر پايان بر خود الزم مي
ي اجرايي استان كه با ارائه آمار و اطالعات مورد نياز ما را در هادستگاه اند، قدرداني نمايم. همچنين با اغتنام فرصت، از كليه  

  نمايم. اند، تشكر ميتهيه اين گزارش ياري نموده

 با تجديد سپاس و  احترام 
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  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاونت توسعه مديريت و منابع انساني 
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  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  

  ابراهيميحسنرحمت اهللا 
  معاون توسعه مديريت و منابع انساني  

  
  

سازمان  انساني  سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت  استاني حوزه  عهده   ،هاي  بر  سوي عالوه  از  محوله  امور  داربودن 
هاي مديريت و برخي از امور ارجاعي سازمان اداري و استخدامي كشور به سازمان  ه نوعي نمايندسازمان متبوع، به  

مي برنامه  نيز  استان  مانند؛  باشد ريزي  به    :اموري  و  جذب  فرآيندهاي  بر  نظارت  اداري،  نظام  آماري   ساماندهي 
سام طريق  مرتبط از  موارد  ساير  نيروي انساني، انتصابات و  نگهداشت  موارد   از  .«كارمندايران»انه  كارگيري و  جمله 

دي داردگمهم  عهده  بر  حوزه  اين  كه  و    ،ري  مديريت  توسعه  شوراي  از هاكارگروهراهبري  خود  كه  بوده  مرتبط  ي 
  . استهاي مديريتي استان سازي بازوهاي اساسي تصميم 

عملكرد   ارزيابي  و  آسيب هادستگاه سنجش  و  عملكرد  مديريت  بهتر  عبارت  به  يا  اجرايي  تحقق  ي  عدم  اصلي  موانع  شناسي 
  باشد. آن بر عهده اين معاونت مي  مسئوليتراه اصالح نظام اداري نيز از اموري است كه   ةهاي نقشبرنامه 

  شرح وظايف محوله 

  ي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني هادستگاه ها و مشكالت بررسي و شناخت نارسايي 

آوري اطالعات و دولت الكترونيك، نوسازي هاي تحول اصالحات اداري، توسعه فنها و طرحراهبري و نظارت بر اجراي برنامه 
  .ي اجراييهادستگاه اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در 

ريزي  هاي آمار و برنامههي اجرايي استان در حوزهادستگاه هاي توسعه منابع انساني در  اهبري و نظارت بر اجراي برنامه ر   •
  .توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش،

       برنامه• در  اجراي  مديريت  عملكرد  ارزيابي  آنهادستگاههاي  عملكرد  تحليل  استان،  اجرايي  پيشنهادهاي ي  ارائه  و  ها 
  .، مديران و كاركنان برترهادستگاه هاي انجام كار براساس نتايج ارزيابي و انتخاب اصالحي در زمينه مديريت و روش

  .ريزي تحول اداري استاناي ستاد برنامه انجام وظايف دبيرخانه •   

ي هادستگاه تغييرات و اصالحات تشكيالتي    تأييدي اجرايي استان و بررسي و  هادستگاه   بنظارت بر اجراي تشكيالت مصو •  
  .استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده 

  1399گزارش عملكرد حوزه معاونت در سال  

  سامانه استخدام و به كارگيري نيروي انساني. -1
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  پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري.-2

  .ي اجرايي)هادستگاه هاي ساختار، تخصيص يا تغيير عنوان پست  تأييد( ي اجراييهادستگاه مديريت ساختار-3

  . (استعالم وضعيت اشتغال كاركنان دولت) استعالم نيروهاي انساني  -4

  . (الكترونيكي، حضوري و تركيبي) ي اجراييهادستگاه ب) راهبري ميز خدمت 

  . اجرايي استان و برگزاري جشنواره شهيد رجاييي هادستگاه كرد لج) راهبري فرآيند ارزيابي عم

  .هاي ذيل آند) راهبري شوراي راهبري توسعه مديريت استان و كميته 

  .ي اجرايي استانهادستگاه ه) راهبري كارگروه توسعه مديريت 

  . هاي شغليهاي استخدامي فراگير و مصاحبهو) نظارت بر فرآيند برگزاري آزمون

  .ي اجرايي استانهادستگاه وري در بهرهز) راهبري استقرار چرخه 

  دوم  دورهـ  نقشه راه اصالح نظام اداري  سالهبرنامه سه  پيگيري نظارت و  ح)

  . خداميتاسگرفته در حوزه امور اداري و هاي صورتط) پاسخ به استعالم

در  يياجرا  يهادستگاه يانسان يروي ن يريكارگهمربوط به جذب و ب يندهاينظارت بر انجام فرآ: طرح شاخص
   .«كارمندايران»بستر سامانه 

  اهميت طرح

 ي انسان   ي روين  ي ريكارگه ب  اي مجاز به جذب و    يياجرا   ي هادستگاه از    كي  چيه  ،بودجه كل كشور  ييضوابط اجرا  مفادبر اساس  
باشند. بر  ينم  «كارمندايران»شماره شناسه از سامانه    ايشماره مستخدم و    افتيوضع كاركنان خود بدون در  ل يتبد  ايو    ديجد

 افت يبدون در  يت،وضع  ليانواع تبد  ايو    ديجدنيروي    ي ريكارگه  ثبت قرارداد ب  ايصدور هرگونه حكم استخدام و    ،اساس  نيا
  از درجه اعتبار ساقط است.  «كارمندايران»از سامانه  يرقم 11شناسه  ايشماره مستخدم و 

اقدامات   از راستا  اريبس  جمله  در  سامانده  ي راهبر   ي ارزنده  سامانه    جادي ا  يي،اجرا   ي هادستگاهدر    يانسان  ي روين   تيوض  يو 
  ي ازهاين  يو سامانده  يبررس  زيو ن  يياجرا  ي هادستگاه شاغل در    ي روهاين  ييدر شناسا   ياساس  ياست كه گام  «كارمندايران»

  است.   يسازمان ي واحد ها

ي هادستگاه هاي صدور شماره مستخدم و شناسه قراردادي  خواستر و يا رد د  تأييدنظارت و راهبري سازمان مديريت استان،  
كارگيري نيرو بدون داشتن اجرايي استان، سبب شده است كه ورود و جذب نيرو به ادارات استان به شكل قانونمند باشد و به

    برسد.ي اجرايي استان به صفر هاه دستگادر  ،مجوز استخدام و شماره مستخدم 
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  بندي و سير تحوالت زمان جدول و برنامه 

شماره   رديف 
  عنوان فرايند  فرايند

  تعداد 

1398  1399  

1  1110 
پ مستخدم  شماره  در    ن يمتعهد  ي روهاين  ي برا  يمانيدرخواست  خدمت 

  -  3  1396قانون بودجه  12به استناد بند «د» تبصره  ي قانون ي سازمان پزشك

 18  12  درخواست شماره مستخدم براي استخدام اعضاي هيات علمي  1111  2

3  1112 
استخدامي   آزمون  برگزاري  محل  از  مستخدم  شماره  داوطلبان   ـدرخواست 

 52  60  د آزا

 10  10  با آزمون ـدرصد سهميه ايثارگران  25درخواست شماره مستخدم از محل   1113  4

5  1115 
محل   از  مستخدم  شماره  ايثارگران    5درخواست  ساير  سهميه  با   ـدرصد 

 آزمون
1  1 

محل    1116  6 از  مستخدم  شماره  سهم  3درخواست  محل    ن يمعلول  هيدرصد  از 
 1  1    آزمون  ي برگزار

شناسه براي نيروي قراردادي كار معين مشخص جديد بر اساس  درخواست    2112  7
 3  9  مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور

8  1017  
برا مستخدم  شماره  ا  تيوضع  رييتغ  ي درخواست  مشمول   ثارگرانياستخدام 

 ي شيآزما  يرسم   اي  ي مانياز پ  ثارگرانيبه ا  يرسان قانون جامع خدمت   21ماده  
  قانون برنامه ششم  87بر اساس بند «ذ» ماده   يقطع يبه رسم

90  23 

مشمول    ايثابت و    ايدائم    ي كارگر  ي روهاين  ي درخواست شماره مستخدم برا  1015  9
 16  -    1380) قبل از سال ي كارگر يقانون كار (رسم 

«پ  1014  10 مستخدم  شماره  محل    »ي قطع/يشيآزما  ي «رسم  اي  »يمانيدرخواست  از 
 22  38 ثارگران ي» ا16ماده « ونيسي كم اي ي عدالت ادار وانينام شعب دهب يآراء قطع

11  1013  
رسم  مستخدم  شماره  پ  يدرخواست  جانباز،    ي برا   يمانيو  خدمت  به  اعاده 

) و بند«ز» 87بازنشسته بر اساس بند «چ» و «ز» ماده (  ديآزاده و فرزند شه 
    ) قانون برنامه ششم 88ماده (

-  2 

12  2010  
درخواست شماره شناسه قرارداد كارگري موقت از محل آراء «قطعي» و بنام  

يا مراجع حل  16شعب ديوان عدالت اداري يا كميسيون ماده « » ايثارگران 
  بيني شده در قانون كاراختالف پيش 

9  7 

ب   2011  13 آراء  محل  از  مشخص  معين  كار  قراردادي  شناسه  شعب  هدرخواست  نام 
 » ايثارگران 16عدالت اداري يا كميسيون ماده «ديوان 

1  3 

آزمايشي    1020  14 رسمي  به  پيماني  وضع  تبديل  براي  مستخدم  شماره  درخواست 
 4  4  هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1027,   450و  200ي أبراي مشمولين ر
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  نتايج حاصل از اجراي طرح 

  تدوين آمار نظام اداري

  خارج از فرآيند نظام اداريدر ممانعت از انعقاد قراردادها 

  تسهيل در صدور احكام كارگزيني كاركنان 

  ي اجرايي مشمولهادستگاه نظارت بر فرآيند نگهداشت و چگونگي صدور احكام كاركنان 

 ي اجرايي استانهادستگاهتحليل آمار نيروي انساني  :طرح شاخص 

  اهميت طرح

و   اهميت  دست ميزان  در  انساني  منابع  مأموريت  هاسازمان يابي  نقش  و  اهداف  نيستبه  پوشيده  كس  هيچ  بر  خود    از  .هاي 
ها براي دستيابي به اهداف و  سازمان  ،آيدترين سرمايه هر سازمان به شمار ميموتور محركه و با ارزش  ،جاكه منابع انسانيآن

مأموريت مياجراي  خود  در  هاي  مؤثري  اقدامات  امروزه  بايست  دهند.  انجام  انساني  منابع  مديريت  و  هاسازمانحوزه  پويا  ي 
كنند. بها دادن به  نيروي كار تمركز دارند و در جهت نگهداشت نيروي انساني خود تالش مي  متعالي بر حفظ استعداد و توانايي 

مي  روزها  اين  توجه  قابل  و  مهم  مسائل  از  كاركنان  نوآوري  و  همچنين  خالقيت  جهت  باشد.  در  انساني  منابع  مديران  تالش 
  .گيري فرهنگ سازماني مطلوب در نيروهاي ورودي جديد، بسيار حائز اهميت استشكل

نيستهادستگاه   كاركنان قش  ن پوشيده  كس  هيچ  بر  سازماني  عالي  اهداف  به  رسيدن  در  اجرايي  در   ،ي  مديريت  نحوه  ولي 
هاي با درآمد باالتر ديد، پيشرفت تكنولوژي، تمايل به اشتغال در محيط با توجه به كاهش تعلق سازماني نسل ج  ،شرايط كنوني 

و ... نيازمند    مراجعانبه جاي توجه به عالقه و تخصص، تغييرات سريع حوزه فناوري و باال رفتن سطح انتظارات مخاطبين و  
  .باشد و مديريت سنتي كارساز نخواهد بودحضور مديراني توانمند و با هوش مي 

ه در مديريت صحيح منابع انساني، داشتن آمار و اطالعات درست از وضعيت موجود نيروي انساني و تجزيه و تحليل  گام اولي
برنامه  و  مديريت  سازمان  راستا  اين  در  است.  آنها  جمعكارشناسي  به  نسبت  ساالنه  استان  نيروي ريزي  اطالعات  و  آمار  آوري 

تشكيالت   و  اقدهادستگاه انساني  استان  اجرايي  در ي  را  مكتسبه  نتايج  اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  و  اصالح  از  پس  و  نموده  ام 
كليه   ميهادستگاه اختيار  قرار  ذيصالح  مراجع  و  استان  اجرايي  برنامهي  در  نتايج  اين  تا  مديريت  دهد  و  انساني  نيروي  ريزي 

  .ها مورد استفاده قرار گيردصحيح آن

ي اجرايي استان، در اين مجموعه تالش شده است وضعيت موجود نيروي هاستگاهدبا توجه به اهميت جايگاه منابع انساني در  
تشكيالت   و  سال    61انساني  در  استان  اجرايي  و    ،  1399دستگاه  قوانين  آخرين  گرفتن  نظر  در  با  و  مختلف  زواياي  از 

هاي در راستاي تحقق سياست   هاي موجود در حوزه مديريت منابع انساني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اميد استبخشنامه 
نقش رهبري)،  معظم  مقام  (ابالغي  اداري  نظام  جمهوري    ةكلي  مقدس  نظام  بر  حاكم  قوانين  ساير  و  اداري  نظام  اصالح  راه 
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برنامه  در  تحليل،  اين  از  حاصل  نتايج  ايران،  انساني  اسالمي  نيروي  جامع  و  هادستگاه ريزي  توجه  مورد  استان،  اجرايي  ي 
  .م قرار گيردبرداري الزبهره 

  بندي و سير تحوالت جدول و برنامه زمان 

  هاي اجرايي شروع شده است. با ارسال نامه به دستگاه  1399آوري آمار و اطالعات كاركنان نظام اداري استان از مهر جمع

  : آمار كاركنان استان بر حسب جنسيت1جدول

 كل مرد زن 

 14130 17870 31937 استان

  100  56  44  درصد

  : آمار كاركنان استان بر حسب جنسيت1نمودار

  

  

  

  

  

44%

56%

زن مرد
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  بر حسب نوع استخدام استان: آمار و  درصد كاركنان 2جدول  

 جمع ساير قرارداد معين پيماني  رسمي  نوع استخدام    

 18427 3447 4442 5621 31937 تعداد استان 

 58 11 14 17 100 درصد استان 

  

  حسب نوع استخدام : آمار كاركنان استان بر 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

58%

11%

14%

17%

رسمی پيمانی قرارداد معين ساير
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  : آمار كاركنان استان بر حسب تحصيالت3جدول 

 دكتري  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم   تحصيالت
  721  4871  17775  3679  3388  1503  استان
  2.5  16  55  11.5  11  4 درصد

  : آمار كاركنان استان بر حسب تحصيالت3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5%
11%

11%

56%

15%

2%

زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري
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  آمار كاركنان استان بر حسب سنوات خدمت : 4جدول

سابقه  
  سي و باالتر30-25 25-20 20-15 15-10 10-5 5-0  خدمت 

 6246 6618 6154 3656 4804 3918 541  تعداد 

  1.5  12.5  15  11.5  19  21  19.5  درصد

  : آمار كاركنان استان بر حسب سنوات خدمت 4نمودار

  

   

20%

21%

19%

11%

15%

12%
2%

0-5 اُكتبر-05 15-اُكتبر 15-20 20-25 25-30 سي و باالتر
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75%

25%

پست هاي با تصدي پست هاي بالتصدي

  ادارات استان : آمار پست هاي سازماني 5جدول

 تعداد پست هاي با تصدي  تعداد پست هاي مصوب  پست هاي سازماني
تعداد پست هاي  

 بدون تصدي 

 22507 16924 5583  تعداد 

  25  75  100  درصد

  : پست هاي سازماني ادارات استان 5نمودار 
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  هاي اجرايي استان : آمار ايثارگران  شاغل در دستگاه6جدول  

 رزمنده  آزاده  جانباز  ايثارگران
فرزند  
 شهيد 

همسر و فرزند  
  25جانباز 

 درصد و باالتر  

درصد، همسر و   25همسر و فرزند جانباز كمتر از 
 فرزند آزاده كمتر از  يك سال سابقه اسارت،

  همسر و فرزند رزمنده 
  (حداقل شش ماه) سابقه جبهه خواهر، 

 برادر شهيد

 1390 358 590 800  52  479  تعداد

 22  16  10  38  1  13  درصد

  

  ايثارگران 

  

  

  

  

  

%13, 479, جانباز

%1, 52, آزاده

%38, 1390, رزمنده

,  358, فرزند شهيد
10%

همسر و فرزند جانباز 
درصد وباالتر و   25

همسر و فرزند آزاده 
داراي يكسال و باالتر 

,  590, سابقه اسارت
16%

همسر و فرزند جانباز 
درصد ،   25كمتر از 

همسر و فرزند آزاده 
كمتر از  يك سال 

سابقه اسارت،همسر و 
,  800, فرزند رزمنده

22%
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  هاي اجرايي استان : آمار ورودي و خروجي كاركنان دستگاه7جدول 

 1396 1397 1398 1399  ورودي و خروجي نيروها 

 324 713 710 758  ورودي

  961  926  996  774  خروجي 

 استان : آمار ورودي و خروجي كاركنان دستگاه هاي اجرايي 7نمودار
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713 710 758774
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926 961
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84%

16%

زن

مرد

  جنسيتسطح مديريت و به تفكيك  استان : مديران 7جدول  

 مرد  جمع  مديران   زن

356  315  41   مديران پايه 

1654  1373  281   مديران مياني 

  جمع  322  1688  2010

  هاي اجرايي به تفكيك جنسيت: آمار مديران دستگاه8نمودار 
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18%

82%

مديران ميانی

مديران پايه

  تفكيك سطوح مديريتيهاي اجرايي به  : آمار مديران دستگاه9نمودار 

 

 

 

 

 

  

  

  

  : انتصاب مديران زن8جدول 

 روند تغييرات در انتصاب بانوان مدير   سال 

178  1396 

278  1397 

279  1398 

322  1399  
  

 نتايج حاصل از اجراي طرح 

  . اصالح آني اجرايي و ارائه مشاوره در كارگروه توسعه مديريت دستگاه جهت هادستگاه شناسايي نفاط ضعف و قوت  .١
تشكيالت   .٢ ساختار  تحليل  و  ظرفيت هادستگاه بررسي  شناسايي  و  اجرايي  ماده  ي  ذيل  تبصره  مازاد  قانون   32هاي 

  .مديريت خدمات كشوري 
ي اجرايي جهت ها دستگاه و ارائه راهكار به  تعداد و تركيب نيروي انساني رسمي، پيماني و كاركنان قراردادي    بررسي .٣

 .م ادارياجراي نقشه راه اصالح نظا
  . تنظيم دستورالعمل نقل و انتقال كاركنان نظام اداري استان و ارائه آن در شوراي راهبري توسعه مديريت استان .٤
  . به انتخاب هادستگاههاي شايستگي) و الزام (بر اساس مدل  اجراي برنامه ارزيابي و تربيت مديران .٥
پست  .٦ تمام  با  رابطه  در  جديد  ارتقاء  و  مديران هاي  انتصاب  اطالعات  بانك  تشكيل  و  برنامه  اين  اساس  بر   مديريتي 

 . پروري و مديريت مسير شغلي كارمنداناستقرار نظام جانشين 
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  (الكترونيكي، حضوري تركيبي)  نظارت و ارزشيابي خدمات ارايه شده در ميز خدمت طرح شاخص:

  اهميت طرح:

خدمت ميز  مهم    ،استقرار  مسائل  از  و  شهروندي  حقوق  منشور  تكاليف  از  بخش حرفه  اخالقبخشي  اداره  و  مديريت  در  اي 
براي حفظ كرامت انساني و رعايت   تالشكنندگان و  مراجعه  حقوق انساني عمومي است. در راستاي تحقق اهداف بنيادي، درك  

لذا توجه،  .كنددر نحوه ارائه خدمات ارزش پيدا مي   هاه دستگا   تالشرود و تمام  به شمار مي اولين گام اساسي    ، حقوق شهروندي 
باشد. مصوبه حقوق شهروندي در  هدف اصلي دولت مي  ،تمركز و حفظ كرامت انساني و پاسخگويي به نيازها و انتظارات آنها

و و كارآمد با  براساس منشور حقوق شهروندي به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظامي پاسخگ  28/12/1395نظام اداري در تاريخ  
  شده   اعالماجرايي    ي هادستگاه مندي شهروندان از ظرفيت ايجاد شده به  هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي و بهره 

  است. 

به    242452در اجراي مصوبات شوراي عالي اداري و نقشه راه اصالح نظام اداري و بخشنامه رياست محترم جمهور به شماره  
  ، سازمان اداري و استخدامي كشور   9/1396/ 7مورخ    153858العمل اجرايي ميز خدمت به شماره  و دستور  1/3/1397تاريخ  

خدمات   انجام  و  الكترونيك  دولت  استقرار  خدمات  هادستگاه موضوع  احصاي  به  نسبت  خدمت  ميز  در  اجرايي  ي هادستگاه ي 
  اجرايي منتخب به شرح يادشده اقدام گرديد.

 دهي به ارباب جهت اجراي مجموعه متنوعي با هدف پاسخ   در ردار از پرسنل اختصاصي  ميز خدمت، يك واحد سازماني برخو
  . باشدميز خدمت به عنوان يك مركز ارتباطات در ادارات است كه تنها نقطه تماس ميان ادارات و ارباب رجوع مي  است.رجوع 

مي  خوب  خدمت  ميز  يك  گرفت.  كم  دست  نبايد  را  تاثيرگذار  خدمت  ميز  يك  در ارزش  موجود  كمبودهاي  از  بسياري  تواند 
  ه افراد مناسبي در اين واحد به خدمت گرفته شوند. همين رابطه بسيار مهم است ك در .ادارات را جبران نمايد

  مراجعان هدف از ميز خدمت را ارايه به موقع، سريع و  آسان خدمت به    ،در دستورالعملي به ادارات سازمان اداري و استخدامي
ند نسبت به  ا مكلف  نمايد واحدهاي اجراييي اجرايي بيان داشته و اضافه ميها دستگاهمندي آنان از   و همچنين ارتقاء رضايت

  ريزي و اجراي مفاد دستورالعمل ميز خدمت الكترونيكي و آموزش متصديان آن اقدام كنند. برنامه 

اين سامانهتوضيح  طراحي  به  توجه  با  به   كه  اقدام  استاني  واحدهاي  استخدامي،  و  اداري  سازمان  ستاد  در  دولت  خدمات 
  گذاري قرار گرفته است. توسط اين حوزه مورد ارزيابي و ارزش بارگذاري اطالعات ميز خدمت نموده و پس از بررسي،

 بندي و سير تحوالت جدول و برنامه زمان 

گذاري شده است. ضمناً  ) ثبت و ارزش11/99/ 2بيني شده، اين اطالعات از اواخر آذرماه تا اوايل بهمن ماه (براساس برنامه پيش
  هاي اجرايي بوده، در سال گذشته انجام شده است. ي دستگاه اطالعات اوليه ميز خدمت كه ناشي از بازديد ميدان 
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  هاي مشمول ارزيابي ميز خدمتدستگاه

تعداد خدمات  
 ارزيابي شده 

تعداد خدمات  
مشمول در ميز  

 خدمت 

تعداد كل 
 خدمات

 دستگاه اجرايي    رديف 

39  39  56   اداره كل راه و شهرسازي  1 
3  3  3   اداره كل تعزيرات حكومتي  2 
30  30  30   اداره كل استاندارد 3 
14  14  15   اداره كل امور مالياتي  4 
6  6  7   اداره كل بيمه سالمت  5 

27  27  27   اداره كل محيط زيست 6 
5  67  79   ايشركت سهامي آب منطقه  7 
50  50  50   هاي صنعتي شركت شهرك 8 
36  36  39   اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 9 
99  100  121   ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستياداره كل  10 

64  64  66   اداره كل صنعت، معدن و تجارت  11 

104  104  104   اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران  12 

86  86  86   اداره كل اوقاف و امور خيريه 13 

22  22  35   اداره كل گمرك  14 

66  66  66   اداره كل ثبت اسناد و امالك 15 

3  3  4   معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي  16 

15  15  15   اداره كل تأمين اجتماعي 17 

33  33  34   اداره كل حج  زيارت  18 

34  34  34   اداره كل منابع طبيعي  19 

9  9  16   مديريت صندوق بازنشستگي  20 

24  24  24   شركت آب و فاضالب  21 

18  18  18   اداره كل ثبت احوال 22 

  

  اجراي طرح نتايج حاصل از 

  نتايج ميز خدمت براي نظام اداري

  سازي براي استقرار پنجره واحد الكترونيك در سطح دستگاهيزمينه.    
 هاي انجام كارفرآيندها و روش سب براي اصالحسازي منا و زمينه  اطالعاتها، مستند شدن روند اجراي كار، فرم .  
 هاي انجام كار ح فرآيندها و روشو نظرات مراجعين قابل استفاده در اصال اطالعاتها و بت دادهث .  
  ارزيابي محورهاي فرم نظر سنجي شهروندان .  



 

28 

  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  به دست آوردن زمان متوسط ارائه خدمت از زمان پذيرش تا زمان ارائه پاسخ .  
   به دست آوردن خدمت مانند  مخاطبين  جامعه  به  نسبت  سازمان  شناخت  مراجعه، مت  سئواالتافزايش  حجم  داول، 

  .هاي پرترافيك دوره
 كاهش شلوغي فضاي اداري كاركنان و در نتيجه افزايش تمركز .  
 كاهش نقاط مفسده برانگيز .  
  است باال ارتقاي مديريت پيشگيرانه مسائل و رويدادهايي كه تعداد درخواست آنها از سوي كاربران و مشتريان. 
  اطالعاتبهبود كيفيت خدمات فناوري. 

  مردم  يخدمت برا ز يم ايمزاي

 افزايش آگاهي دقيق مراجعين از نحوه دريافت خدمات.  
  ي اجراييهادستگاه هاي اداري واحدهاي سازمان جلوگيري از سرگرداني مردم در اتاق .  
  كاهش احتمال مورد سوء استفاده قرار گرفتن  .  
  ي اجراييهادستگاه افزايش پاسخگويي .  
    ي اجرايي هادستگاه تكريم ارباب رجوع و ارتقا رعايت حقوق شهروندي توسط  
  مانند زمان درج شده در رسيد( تعيين سطح سرويس مشخص براي دريافت خدمات توسط مردم .(  
 ارتقاي رضايت مشتريان و بهبود ميزان اعتماد آنها به سازمان. 

(فرم   اي استانيي اجرايي داراي اعتبارات هزينههاهدستگاآمار و اطالعات  تأييدنظارت، بررسي و  :طرح شاخص 
  در پاكنا )6

  اهميت طرح

( حسب جزء  در  مقرر  ()    3تكليف  تبصره  سال    )21بند «الف»  بودجه  حقوق   1399قانون  اعتبار  تخصيص  مبني  كشور  كل 
شناسه   داراي  قراردادي  و  پيماني  رسمي،  تمامي هادستگاه كاركنان  ايران،  كارمند  سامانه  اطالعات  اساس  بر  صرفاً  اجرائي  ي 

مي هادستگاه  استفاده  عمومي  بودجه  از  انحاء  از  نحوي  به  كه  اجرايي  موظفي  وانمايند،  ثبت  از  پس  اطالعات ه ب  ند  روزرساني 
شده، در روزآوري ه آمار نيروي انساني خود بر اساس اطالعات ثبت و ب  تأييدكاركنان خود در سامانه پاكنا، نسبت به استخراج و  

  )21(  نامه اجرايي بند «الف» تبصرهآيين  )3( جا كه بر اساس مادهقسمت «آمار نيروي انساني» اين سامانه اقدام نمايند. از آن
ي اجرايي، از طريق  هادستگاه شده  تأييد، آمار   04/06/1399هـ مصوب  57823/ت 62446به شماره   1399نون بودجه سال قا

آمار توليد  جهت  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  جامع  سامانه  به  (لينك)  سرويس  شماره  ،وب  انساني   )6(  فرم  نيروي 
خصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمي، پيماني، كارگري و قراردادي داراي شناسه  بنابر اين ت  .گردد اي ثبت مي موافقتنامه هزينه 

آمار  هادستگاه  طبق  بر  اجرائي  گرفت.  هادستگاه شده    تأييدي  خواهد  صورت  پاكنا  سامانه  در  مذكور  اجرايي ها دستگاه ي    ي 
آمار نيروي انساني دستگاه    روزآوري نمايند، ثانياً ه تر اطالعات كاركنان خود را در سامانه پاكنا ثبت و بهرچه سريع  اوًال  ندامكلف
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به   و  استخراج  را  حقوق    تأييدخود  اعتبار  تخصيص  در  تا  برسانند  خود  ستادي  دستگاه  مقام  باالترين  و  مالي  ذيحساب/مدير 
  رو نشوند. روبهكاركنان رسمي، پيماني، كارگري و قراردادي داراي شناسه دستگاه خود با مشكل 
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  بندي و سير تحوالت ه زمان جدول و برنام

بايست در سامانه اطالعات كاركنان دولت پاكنا  هاي اجرايي استان به طور مستمر مي هرگونه تغيير در احكام كاركنان دستگاه 
  روزرساني گردد.ثبت و به 

  هاي داراي اعتبارات هزينه اي استاني ليست دستگاه

  ثبت اطالعات كاركنان   دستگاه اجرايي   رديف 
 تأييد نهايي  مركز پزشكي قانوني استان بوشهر  1

  تأييد نهايي  اداره كل دامپزشكي استان بوشهر   2
  تأييد نهايي  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر   3
  تأييد نهايي  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر   4
  تأييد نهايي  جهاد كشاورزي استان بوشهر   5
  تأييد نهايي  استانداري استان بوشهر   6
  تأييد نهايي  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر   7
  تأييد نهايي  اداره كل بازرسي استان بوشهر   8
  تأييد نهايي  اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعي استان بوشهر   9

  تأييد نهايي  بوشهر اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان   10
  تأييد نهايي  بهزيستي استان بوشهر   11
  تأييد نهايي  پايگاه منطقه اي انتقال خون استان بوشهر   12
  تأييد نهايي  اداره كل تبليغات اسالمي استان بوشهر   13
  تأييد نهايي  اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر   14
  تأييد نهايي  بوشهراداره كل هواشناسي استان    15
  تأييد نهايي  اداره كل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر   16
  تأييد نهايي  حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي استان بوشهر  17
  تأييد نهايي  اداره كل امور عشاير استان بوشهر   18
  تأييد نهايي  شيالت استان بوشهر   19
  تأييد نهايي  استان بوشهر اداره كل صنعت، معدن و تجارت    20
  تأييد نهايي  اداره كل استاندارد  21
  تأييد نهايي  اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس استان بوشهر   22
  تأييد نهايي  اداره كل منابع طبيعي استان بوشهر  23
  تأييد نهايي  اداره كل ورزش و جوانان استان بوشهر   24

  

  



 

31 

  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  نتايج حاصل از اجراي طرح 

ي اجرايي داراي اعتبارات  هادستگاه   6با بررسي دقيق و كارشناسي آمار نيروي انساني و مستندات افزايش نيروي فرم شماره  
ساز پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان  ي اجرايي جلوگيري و زمينه هادستگاه از افزايش بدون مجوز كاركنان    ،استاني 

  شود.مي 

  طرح شاخص 

  ي ذيل آن هاكارگروه ي توسعه مديريت و هاكارگروه ه مديريت استان و راهبري شوراي توسع

  اهميت طرح

سياست اساس  رهبري بر  معظم  مقام  ابالغي  برنامه   هاي  اجراي  در  اداري و  نظام  اصالح  راه  نقشه  شماره    ،هاي  ابالغيه  موضوع 
تاريخ    560/93/206 اداري  20/01/1393به  عالي  استان  شواري  مديريت  توسعه  راهبري  شوراي  است. و  شده  طراحي   ايجاد 

هاي كلي نظام اداري و اصالح نقشه راه نظام اداري كشور از جمله اهداف تشكيل شوراي راهكار مناسب براي اجراي سياست

درصد 
تحقق 

 مصوبات 

تعداد  
 مصوبات 

تعداد  
جلسات  
برگزار 

 شده 

 دبير  رييس شوراي راهبري/ كميته   رديف 

100  5  3  و   رييس مديريت  سازمان 
 استان ريزي برنامه 

 استاندار 
توسعه  راهبري  شوراي 

 مديريت استان
1 

 
100 

3  1   مدير كل استاندارد استان

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

دولت  كميته 
و  الكترونيك 

 هوشمندسازي اداري

2 

100  0  1   مديركل ثبت احوال

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

 كميته سرمايه انساني  3 

100  0  0  كشاورزي   جهاد  مديركل 
 استان

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

از  صيانت  كميته 
سالمت   و  مردم  حقوق 

 اداري

4 

100  2  1  كل   دامپزشكي  مدير 
 استان

مديريت و   توسعه  معاون 
سازمان   انساني  سرمايه 

و     ريزيبرنامهمديريت 
 استان

 كميته ارزيابي عملكرد  5 
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مديريت   توسعه  قانون   باشد.مي  استانراهبري  در  مقرر  تكاليف  اجراي  براي  مناسب  فضاي  كردن  فراهم  هدف  با  شورا  اين 
كميته توسعه دولت   آن تشكيل شده است.هاي تخصصي مديريتي و اداري ذيل  خدمات كشوري و ساماندهي كميته مديريت  

اداري   الكترونيك هوشمندسازي  مردمو  حقوق  از  صيانت  كميته  انساني،  سرمايه  كميته  كميته  و    ،  و  اداري    ارزيابيسالمت 
  .شودمي تشكيل  ذيل شوراي راهبري توسعه مديريت استان عملكرد به منظور رسيدگي به مسائل تخصصي و مديريتي

فصلي   صورت  به  استان  مديريت  توسعه  راهبري  شوراي  دبيري   جلسات  و  استاندار  رياست  و   رييسبا  مديريت  سازمان 
  شود.استان برگزار مي  ريزي برنامه 

  نتايج حاصل از اجراي طرح 

نقشه راه اصالح   ابالغي مقام معظم رهبري و هاي كلي نظام اداري سياست  طراحي ساز و كارهاي مناسب براي اجرايي كردن 
در    و برنامه جامع اصالح نظام اداري (مصوب شوراي عالي اداري) و وظايف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري  نظام اداري 

 . اجرايي استان ي هادستگاه 

 .هاي اصالح نظام اداري در سطح استانبودجه مورد نياز براي اجراي برنامه   تامين

 .ي اجرايي استانهادستگاه هاي ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق شهروندي در پيگيري اجراي برنامه 

  .ني استاهادستگاه بررسي و تصويب اعتبار الزم براي استقرار و توسعه دولت الكترونيك در 

 . ها در فضاي رقابتيمندي مردم و كاهش هزينهارتقاء كيفيت خدمات دولتي به منظور افزايش رضايت  تصويب مصوباتي جهت

 . ي اجرايي استانهادستگاه در  لتسازي و آموزش مديران و كاركنان دوريزي براي توانمندسازي و بهبرنامه 

 .ي اجرايي استانهادستگاه در هاي مورد نياز به منظور ارتقاء فرهنگ سازماني بررسي و تصويب برنامه 

 .هاي مردمي در بخش عمومي نهادينه كردن اصول پاسخگويي، شفافيت و تقويت نقش نظارتي تشكل

 .ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استانهابخشوري در نظام اداري و ترويج و توسعه بهره 

 .بندي، معرفي و تبادل تجارب موفق استاني در حوزه اصالح نظام اداري جمع

رائه به  ي اجرايي استان به منظور اهادستگاه هاي تحليلي ادواري از اجراي برنامه اصالح نظام اداري در  گزارش  تأييدبررسي و  
  .تحول اداري كشور و شورايعالي اداري  ريزي برنامه دبيرخانه ستاد 
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  ي اجرايي استان هادستگاههاي ذيل آن در ي توسعه مديريت و كميتههاكارگروهراهبري  طرح شاخص:

  اهميت طرح

تسهيل  نقش  انجام  منظور  برنامهبه  هدايت  و  مصوبه  گري  موضوع  اداري  نظام  اصالح    20/1/1393مورخ    93/206/ 560هاي 
و   مديريت  سازمان  مهم  و  حساس  نقش  به  توجه  با  و  اداري  عالي  برنامه   ريزي برنامهشوراي  اين  راهبري  و   ،هادر  مصوبات 

به  بخشنامه  مربوطه  كليه  هادستگاه هاي  استان،  اجرايي  موظفهادستگاه ي  اجرايي  عملاي  به  نسبت  نمودن  ند  ي ها برنامه ياتي 
شوراي عالي اداري اقدام و نتايج آن را به اين سازمان اعالم   562ي تكليفي موضوع مصوبه  هابرنامهاصالح نظام اداري در قالب  

  نمايند. 

  بندي و سير تحوالت جدول و برنامه زمان 

اين   مديريت  توسعه  كارگروه  يك  هادستگاه جلسات  ماهي  ميحداقل  تشكيل  وبار  كميته  شود  حضور مصوبات  با  آن  ذيل  اي 
ي اجرايي استان در جدول شماره يك هادستگاه گردد. اسامي همكاران و  نماينده سازمان در اين كارگروه بررسي و تصويب مي 

  : آمده است

  هاي داراي كارگروه توسعه مديريتتعداد دستگاه

همكار عضو كارگروه رديف   دستگاه اجرايي   كارگروههمكار عضو   دستگاه اجرايي  رديف 
 پورخانم قلي   20  اداره كل ثبت احوال  ابراهيميآقاي حسن  1  استانداري 
 بوديخانم زنده   21  يستياداره كل بهز  ابراهيميآقاي حسن  2  ريزيسازمان مديريت و برنامه 

 بوديخانم زنده 
- و حرفه ياداره كل آموزش فن

 22  اي  پور آقاي زارع  3 حفاظت محيط زيست اداره كل 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 23  سالمت  مهياداره كل ب  پور آقاي زارع
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع

 دستي و گردشگري 
4 

 پور آقاي زارع  زيارتحج و  تيريمد 24 
 آقاي

 ابراهيميحسن

اداره كل بنياد شهيد و امور  
 5  ايثارگران 

 پور آقاي زارع  25  ايشركت آب منطقه  پورقلي خانم   6  اداره كل استاندارد

 پورخانم قلي 
اداره كل راهداري و حمل و  

 26  اينقل جاده 
 آقاي

 ابراهيميحسن
 آموزش و پرورش  اداره كل 7 

 پور آقاي زارع  هاي استاناداره كل فرودگاه 27   خانم زنده بودي   اداره كل ورزش و جوانان 8 
  آقاي

 ابراهيميحسن
 دريانوردياداره كل بنادر و  28   پورخانم قلي  اداره كل صنعت، معدن و تجارت  9 

 پور آقاي زارع  29  اداره كل منابع طبيعي   پورخانم قلي  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 10 

ابراهيميآقاي حسن  30  اداره كل تعزيرات حكومتي 
 آقاي

 ابراهيميحسن
اداره كل امور اقتصادي و دارايي  11 

 پورقلي خانم  اداره كل صنايع كوچك و  31   آقاي  12  اداره كل راه و شهرسازي 
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همكار عضو كارگروه رديف   دستگاه اجرايي   كارگروههمكار عضو   دستگاه اجرايي  رديف 
 ابراهيميحسن  هاي صنعتيشهرك

  آقاي
 ابراهيميحسن

 32  اداره كل تبليغات اسالمي 
 آقاي

 ابراهيميحسن
 13  جهاد كشاورزي اداره كل

 پور آقاي زارع  33 اداره كل ثبت اسناد و امالك  خانم زنده بودي 
تعاون، كار و رفاه  اداره كل 

 اجتماعي
14 

 پور آقاي زارع  34  اداره كل پزشكي قانوني 
 آقاي

 ابراهيميحسن

هاي علوم پزشكي و  دانشگاه
 خدمات بهداشتي و درماني 

  
15 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 35  اداره كل دامپزشكي  پور آقاي زارع
اداره كل نوسازي، توسعه و 

 تجهيز مدارس
16 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 36  كميته امداد امام خميني   خانم زنده بودي   17  اداره كل گمرك 

 خانم زنده بودي 
كانون پرورش فكري كودكان و

 37  نوجوانان  پورخانم قلي   18  اداره كل امور مالياتي 

  آقاي
 ابراهيميحسن

 38  عمران شهرهاي جديد  پورخانم قلي   19  خليج فارس  دانشگاه

  اجراي طرح نتايج حاصل از 

هاي اجرايي استان هاي اجرايي استان بيانگر اين است كه تعداد جلسات برگزار شده دستگاه آمار و اطالعات اخذ شده از دستگاه 
دستور كار برگزار و نتيجه تصميمات اتخاذ شده در    1295جلسه بوده است. اين جلسات با تعداد    228بالغ بر    99در طي سال  

  مصوبه اجرايي شده است.  1220مصوبه بوده است كه از اين تعداد  1246به تحول نظام اداري، رابطه با مباحث مربوط  

  1399هاي اجرايي استان در سال : عملكرد كارگروه توسعه مديريت دستگاه 2جدول  

  عملكرد   واحد اندازه گيري   عنوان
  38  دستگاه   هاي اجرايي داراي كارگروه توسعه مديريتدستگاه 
  135  جلسه   99جلسات برگزار شده در سال تعداد 

  1295  دستور كار   99تعداد دستور كار جلسات در سال 
  1246  مصوبه   99تعداد مصوبات در سال 

  1220  مصوبه   99تعداد مصوبات اجرا شده در سال
  هاي اجرايي استان ماخذ : دستگاه
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 1399سال هاي اجرايي استان در عملكرد كارگروه توسعه مديريت دستگاه

  

شماره   بخشنامه  اجراي  جمهوري،    7/10/93مورخ    13472/93/200در  رياست  انساني  سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت 
هاي مهندسي نقش و ساختار دولت، هوشمندسازي اداري و دولت هاي اجرايي استان كليه تصميمات مربوط به برنامه دستگاه 

فن  اصالآوري الكترونيك،  مديريتي،  نوين  برنامه هاي  به  مربوط  مباحث  عمل،  مورد  مشترك  و  اختصاصي  فرايندهاي  هاي ح 
كميته در  را  اداري  نظام  در  مردم  حقوق  از  صيانت  و  تكريم  اداري،  سالمت  انساني،  منابع  توسعه توسعه  كارگروه  ذيل  هاي 

جلسات برگزارشده مربوط    جلسه در اين خصوص برگزار شده است. بيشترين تعداد  452مديريت مطرح و مجموعاً در اين سال  
باشد كه در آن مباحث مربوط به انتقال، ارتقاء و ساير مسائل مربوط به حوزه منابع  جلسه مي  154به كميته سرمايه انساني با  

اي ذيل كارگروه مربوط به كميته  ترين جلسات برگزار شده كميته انساني مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است. همچنين كم 
 ها نيز در جدول شماره سه آمده است. جلسه بوده است. ساير كميته  62آوري مديريتي با فن  ساختار و
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  1399 هاي اجرايي استان در سالهاي ذيل كارگروه توسعه مديريت دستگاهعملكرد كميته 

  تعداد مصوبات اجرا شده   تعداد مصوبات  تعداد جلسات برگزار شده   عنوان
هاي  آوري فنكميته ساختار و  

  243  260  62  مديريتي

كميته توسعه دولت الكترونيك  
  112  124  57  و هوشمندسازي اداري

  460  480  154  كميته سرمايه انساني 
كميته سالمت اداري و صيانت  

  198  219  73  از حقوق مردم

  205  212  106  كميته مديريت عملكرد 
  1220  1295  452  هاجمع كل كميته 

  هاي اجرايي استان  ماخذ : دستگاه 

  1399عملكرد كميته هاي ذيل كارگروه توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي استان در سال 

  

  نتايج

  نظارت بر حسن اجراي اعطاي رتبه و طبقه كاركنان.
  هاي هدف با قوانين و مقرارات مربوط. انطباق انتصابات صورت گرفته در دستگاه 

  تعيين شده در انتصاب بانوان. يابي به هدف دست
  ها.هاي نقشه راه اصالح نظام اداري و تعيين درصد تحقق اهداف برنامه شناسي برنامه تعيين و آسيب 
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  اولويت شاخص سال آينده

  ي اجرايي استان.هادستگاه وري در استقرار چرخه مديريت بهره -1

  ي غير مشمول. هادستگاه ي توسعه مديريت در هاكارگروه سازي راهبري و فعال-2

  ي غيرمشمول در فرآيند مديريت عملكرد. هادستگاه تسهيل شرايط حضور -3

  ي اجرايي.هادستگاه بسترسازي انجام تكليف قانوني سنجش رفتار سازماني در -4

  . «كارمندايران»تدوين الكترونيكي آمارنامه نظام اداري استان بر بستر -5

 . ي اجرايي در خصوص ميز خدمت الكترونيكياهدستگاه هاي راهبري و ارزيابي فعاليت -6

  اهداف اولويت شاخص

  ي اجرايي استان.هادستگاه وري در استقرار چرخه مديريت بهره  -1

  بيني شدهآثار و نتايج پيش

نتيجه آن شده در برنامه نقشه راه اصالح نظام اداري و اسناد توسعه، استقرار دولت الكترونيك بوده كه  بيني از جمله موارد پيش
دارد.  سازي و اصالح فرآيندهاي كاري مرتبط  در شفاف   ينقش اساس  ،گيرندگانعالوه بر تسهيل دريافت خدمت توسط خدمت 

نظام اداري و از فرآيندهاي پيش  بيني شده در استقرار نظام  همچنين استقرار ميز خدمت  نيز از جمله موارد بسيار مهم در 
الكترونيك   بسيارادولت  نقش  كه  خدمت  ست  در  رضايت  ايجاد  در  روانمهمي  و  خواهد  گيرندگان  اداري  نظام  جريان  سازي 

پيش  داشت. قانوني  تكاليف  از  ديگر  ارزنده بيني يكي  نقش  كه  اداري  نظام  اصالح  راه  نقشه  برنامه  در  فرآيند شده  بهبود  در  اي 
هاي تدوين شاخص  ،شمند در نظام اداري داردي اجرايي و پيامد آن تحول ارزهادستگاه داشت نيروي شايسته در  جذب و نگاه 

است. دستگاهي  و  فردي  بعد  دو  در  سازماني  برنامه  رفتار  اين  اساس  هر    ، بر  در  سازماني  و  فردي  رفتار  معيارهاي  است  مقرر 
ي داشت و ساير فرآيندهادستگاه اجرايي با توجه به ماهيت و وظايف آن دستگاه تدوين و در مراحل مختلف از جذب تا نگاه 

  گرفته شود.   كارمورد عمل به
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    معاونت آمار و اطالعات 
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  مقدمه  

  عليرضا محمدي باغمالئي 

  معاون آمار و اطالعات 

سه   شود.ترين شاخص براي مديريت قلمداد مي اساسي  ريزي برنامه و   است  ريزي برنامه ترين اصل براي  بنيادي   ،هاي آماري داده
كه عصر ارتباطات و اطالعات وقتي   طوري ؛  رودهاي توسعه به شمار ميو مديريت از حلقه  ريزيبرنامه   اطالعات،حلقه آمار و  

عنوان ه توان بدان بهر سازمان مي   ريزي برنامهيكي از نكاتي كه در    .ها به روز باشد آوري اطالعات و دادهيابد كه جمعمعنا مي 
و    بدون آمار و اطالعات قابل تحقق نيست  ريزي برنامه و    ريزي برنامه كه توسعه بدون   اين است   ،اد نموديترين اصل از آن  شاخص

  به اصل آمار  جامع   ينگاه  ،و اين مهم وقتي قابل تحقق است كه نگاه ما به آمار و اطالعات  اين سه ملزوم و الزمه يكديگرند
 .  باشد 

  ، كنندوري ميآشماري هستند كه تنها براي پركردن صفحات آنها را گردسري اعداد و ارقام بي تجسم اينكه آمار و اطالعات يك
  شدت مشهود است. كه در نگاه بخش كوچكي از مديران ما به تجسم غلطي است

ما فراروي  كه  اطالعات    ،است  جهاني  داردعصر  بشر.  نام  دانايي  داده  امروزه  به  و  منوط  سمت  ماهيت  كه  است  اطالعاتي  و  ها 
هاي ارزيابي توسعه كشورها داشتن نظام و  يكي از شاخص  ،دنياي امروزي در    .دهند طور كامل تغيير ميسوي حركت بشر را ب

ك فعاليت فرايند  كيفي  و  است.مي  آماري  داده  پردازش  تفسير،  هاي  تحليل  ب و  پايههها  طريق  عنوان  از  اطالعات  و  آمار  هاي 
ها با عنوان اطالعات  از داده  ،گرفتهصورت  كمي و كيفي عملياتدر هر سازمان براي نمايش    گيرد.هاي آماري صورت ميتكنيك

  ي ها رشد چنداني ندارند و حجم اينگونه پايگاها كه گاهي كشور پايگاه دادههاسازمان ولي در بعضي از    ،كنند خام استفاده مي 
  شود.برداري نميها بهره بايست از آنكه كه مي طورآن ، دندهخود اختصاص ميه ميلياردها فيلد را ب

هاي سنتي امكان استخراج سازي بندي و ذخيرهسو و از سويي دستهاين ثروت هنگفت و نفيس به دليل حجم باالي آن از يك 
مي  روبرو  مشكل  با  را  برنامه  . كنداطالعات  در  مهم  اثرات  ريزي اين  مديريت   بدي ها  بحث  در  بسا  چه  و  و دارد  كالن  هاي 

اطالعات طالست و قدرت كه  نبايد فراموش كرد    .اي داشته باشدكنندهتواند نقش تعيين ها مي يري گها و تصميمسازي تصميم 
  انشايريزي نوعي  برنامه   ،بدون آمار و اطالعات دقيقشود.  هاي توسعه يافت نميز شاخصنهفته شده در اطالعات در هيچ يك ا

ت. مبنا و زيربناي هر نظام فعال فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي اي است كه نمود عيني و عملي نخواهد داشاقتصادي يا توسعه
  و... آمارهاي دقيق و قابل اتكاست. 
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مدل  اساس  بر  مي آمارها  دست  به  مدل ها  و  ساختهآيند  نشانه ذهن  ها  آمار  در  اختالف  است.  و    گونه  برنامه  گوياي ضعف 
است آماري  فكر  ،ناكارآمدي  مركزيت  يك  از  آمارها  است  ضروري  يكلذا  و  اجرا  طراحي،  براي  باشند.  ي،  برخوردار  دستي 

شود در مورد همه چيز برنامه داشت، ولي در مورد «آمار» برنامه  ريزي فكر كرد اما به آمار نينديشيد و نميشود به برنامهنمي
از دقت و وضوح    ،انديشدي گويد و به آمار منداشت. آمار هم برنامه است و هم «با» برنامه. در اين راستا آنكه با آمار سخن مي

  مند است. بيشتري بهره 

و    ريزيبرنامه واحد   آمايش  گروه  دو  از  متشكل  و    ريزي برنامه سازمان  سرمايهتوسعه  اقتصادي،  مشاركتامور  و  هاي گذاري 
اقتصاد مقاومتي،  مدت و بلندمدت توسعه اقتصادي، انجام امور مربوط به  ي كوتاههابرنامه وظايفي چون تهيه و تدوين    ،مردمي

و نيز    سازي طرح آمايش استانيهنگام ه تهيه و تدوين و بها،  تدوين گزارشات ساالنه اقتصادي و اجتماعي استان، امور واگذاري 
  گذاري در استان را به عهده دارد.ي اشتغال و سرمايههابرنامه تدوين 

  شرح وظايف محوله معاونت آمار و اطالعات 

   ،اجرا سرشماري ساماندهي،  انجام  بر  نظارت  و  برنامهاستخراج  چارچوب  در  تخصصي  و  عمومي  آمار هاي  مركز  هاي 
 .ايران و اختيارات تفويض شده 

  اي در چارچوب ضوابط مركز آمار ايرانهاي نمونهسازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگيري. 

 اري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشورهاي ادآوري و ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمانجمع. 

   آماري نيازهاي  شناخت  و  برنامههادستگاه بررسي  و  اجرايي  طرحي  و  استان  هزينهريزي  اعتباري  تملك هاي  و  اي 
 .هاي استاندارايي

 ي اجرايي  اهدستگاه هايي كه توسط  ها و سرشماري هاي آماري استاني و نظارت بر انجام آمارگيري تهيه و اجراي طرح
 .گيردو بخش خصوصي انجام مي 

  سازي براي انتشار آمارنامه استانهاي آماري استاني و آمادهتجزيه و تحليل نتايج طرح. 

 انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط، تعاريف و مفاهيم استانداردشده مركز آمار ايران. 

 مركز آمار ايران تأييدمورد  اي (استاني) در چارچوب ضوابط مصوب وهاي منطقه تهيه حساب. 

  

 راهنمايي و  آماري  خدمات  به  ارايه  فني  گروه هادستگاه هاي  آموزشي،  تحقيقاتي،  دانشگاهي،  مراكز  اجرايي،  و ي  ها 
 .كارشناسان متقاضي در سطح استان

 هاي مركز آمار ايرانها و ضوابط آماري مطابق با دستورالعملنگام سازي چارچوبهبه. 

   ايجاد سيستم اطالعات جغرافيايي(GIS)    هاي سازمان مديريت و و پايگاه اطالعات آماري با همكاري ساير معاونت
 .ريزي استانبرنامه 

 ب و  نقشه هنگام ه تهيه  موردسازي  مكاني  اطالعات  نقشه   هاي  سازمان  هماهنگي  با  استان  در نياز  و  كشور  برداري 
 .هاي مصوبچارچوب ضوابط و دستورالعمل

 آوري و تدوين نيازهاي اطالعاتي پايگاه اطالعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استانجمع. 
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  ي هابرنامه تهيه، تدوين و ارزيابي    هاي آماري با هماهنگي هاي شهري و روستايي براي طرحسازي نقشهتهيه و بهنگام
ميان  كوتاهبلندمدت،  و  مدت،  توسعههابرنامهمدت  ويژه  اجتما ي  در اقتصادي،  شهرستان  و  استان  فرهنگي  و  عي 

 . ي اجرايي استان هادستگاه ي ويژه (اقتصاد مقاومتي) كشور با مشاركت كليه  هابرنامه چارچوب برنامه كالن و 
 هامدت استان و شهرستانمدت و كوتاهي بلندمدت، ميانهابرنامه انداز و سازي چشمپارچهتلفيق و يك. 
 هاد مقاومتي استان و شهرستان انجام امور دبيرخانه ستاد اقتصا.   
  ي عملياتي اقتصاد مقاومتي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استانهابرنامهنظارت و ارزيابي بر اجراي . 
  سازمان و  ي اجرايي استان  هادستگاه ي عملياتي اقتصاد مقاومتي در  هابرنامه گيري در تهيه و تدوين  هماهنگي و پي

 .برداري كشورنقشه 

 هاي زير مجموعه معاونت آمار و اطالعات گروه

 هاي آماري و سرشماريگروه اجراي طرح  
 هاگروه آمارهاي ثبتي، فرابري و پردازش داده 

 اي و محاسبات قيمت هاي منطقه گروه حساب 

 گروه نقشه و اطالعات مكان 
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   1399 سال  ي آماريهاطرحو كيفيت   موقع  به طرح شاخص: اجراي

  اجراي به موقع طرح  

به اطالعات  و  آمار  روزافزون  پيش نقش  تصميم عنوان  كليه  و  گذاري سياست   ،هاگيري نياز  پوشيده  ريزي برنامه ها  كسي  بر  ها 
هاي اطالعاتي آنها نه تنها  قدري بديهي است كه نظام آماري كشورها و حجم كيفيت بانكنيست. اين نقش در عصر اطالعات به

هاي توسعه  ريزي برنامهها و گذاري نيز سياست  بلكه متقابالً ،رود يافتگي كشورها به شمار ميهاي توسعهترين شاخصاز مهميكي 
ب و  دقيق  صحيح،  كافي،  آمار  گذاشتن  اختيار  در  بدون  كشورها  فرهنگي  و  اجتماعي  اهميت  هاقتصادي،  نيست.  ممكن  هنگام 

امور   كليه  در  آماري  سياست   ي ريزبرنامهاطالعات  از  اجرااعم  امور  هدايت  مشي،  خط  اهداف،  تعيين  نهايت  يگذاري،  در  و  ي 
هنگام باشند و طبق  ثر است كه به ؤآمارها زماني مفيد و ماز  ارزيابي ميزان موقعيت با عدم موفقيت به قدري است كه بسياري  

خيري در أ ها زماني قابل ارجاع خواهند بود كه  تشده و به موقع منتشر شوند. اطالعات حاصل از دادهتعيين برنامه زماني ازپيش
كند  مي   تأكيدهنگام بودن بر اين مسئله  ه عنصر ب  ،به عبارت ديگر  . ها مشخص باشندانجام روند كار نباشد و زمان و تاريخ داده

تر گيري عملكرد مطلوبازهها، اندها و توصيف آنها نبايد زمان زيادي بگذرد. با كسب موفقيت در انتشار دادهكه از رخداد پديده 
مركز آمار ايران و معاونت آمار و اطالعات استان به عنوان بازوي اين مركز با سازماندهي، اجرا و   ،به همين منظور  خواهد بود.

اقدامات  ن راستا  در همي  .دهندهنگام آمار و اطالعات انجام مي هاستخراج به موقع اطالعات، تمام تالش خود را براي انتشار ب
  :شودذيل انجام مي

  

  هاي آماري  كيفيت طرح 

سياست  در  آمار  اهميت  به  توجه  و  با  شده  ريزي برنامه گذاري  ارائه  آمارهاي  كيفيت  موضوع  اصلي همواره  ها،  دغدغه 
هاي اخذ شده بر پايه آمار غلط و ناصحيح، گاه  ها و سياست كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان آمار بوده است. تصميماستفاده 

ويژه با درنظرگرفتن  امروزه به داشت.  بار كمتري ميآن آمار شايد اثرات زيان  ننبودنسبت به  شوند كه  هايي مي موجب خسارت

  شرح اقدام  عنوان اقدام  رديف 

  
  
  
2  

  
  

  شروع و پايان به موقع 
  

با   .١ تبيين  هادستگاهمكاتبه  و  فرمانداران  و  مرتبط  اجرايي  ي 
 ضرورت و اهداف طرح و جهت مساعدت و همكاري الزم در اجراي طرح 

طرح .٢ تعيين اجراي  برنامه  اساس  بر  آماري  طرف  هاي  از  شده 
  هامركز آمار و اتمام به موقع طرح 

صورت   .٣ در  اطالعات   بارگذاري   آمارگيري ورود  و  كاغذي 
با تبلت در سامانه سيجاد و انجام بازبيني    آمارگيري اطالعات در صورت  

  و اديت 



 

43 

  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

وري در زمينه توليد و انتشار آمار، موضوع تضمين و افزايش كيفيت آمار توليد و  آدگرگوني سريع ابزارها و رشد چشمگير فن 
آمارها  كيفيت  مديريت  است.  شده  برخوردار  دوچنداني  اهميت  از  بنيادي   ،منتشرشده  اقداماتي  از  و  فازها  بايد  اترين  كه  ست 

خود قرار داده و با آگاهي    تأكيد و اجرا شود. در همين راستا مركز آمار ايران موضوع كيفيت آمارها را مورد توجه و    طراحي
بوده  كوشا  و  حساس  همواره  شده،  ارائه  و  توليد  آمارهاي  كيفيت  افزايش  و  حفظ  زمينه  در  خويش  خطير  مسئوليت  از  كامل 

و   استانداردها  دفتر  ايجاد  با  وظيفه  اين  اجراي  است.  بر  آماري هاطرحنظارت  شده    ،ي  كيفيت  محقق  افزايش  منظور  به  است. 
سازماني در چارچوب ضوابط مركز آمار و ارزيابي سازماني و برون، نظارت درونهاطرحزمان با اجراي  ي آماري همهاطرحاجراي  

فعاليت  مديريت  و  راهبري  و  استان  و  طرح  مشمول  كارشناسي  آماري كيفي  قرار   اقدامات  ، هاي  كار  دستور  در  هميشه  ذيل 
  :گيردمي 

  

 شرح اقدام عنوان اقدام رديف 

1  
هاي  آمارگيري نظارت بر 

اي در چارچوب نمونه 
 ضوابط مركز آمار ايران 

سازماني توسط كارشناس مسئول اجراي طرح در استان و تنظيم  نظارت درون
فواصل زماني مشخص و هاي مورد نياز مركز آمار ايران در و تكميل گزارش

 هاي نظارت ارساليارزيابي استان بر اساس كيفيت فرم

 ارزيابي كيفي كارشناس  2
كسب تقديرنامه توسط كارشناسان معاونت آمار و اطالعات استان از طرف 

  ي آماري هاطرحمركز آمار ايران به دليل اجراي مطلوب و كيفي 
 

3 
راهبري و مديريت  

 آماري  ي هافعاليت 

ي آماري و تقدير از  هاطرحهاي اجرايي الزحمه ردهبه موقع حق پرداخت
 موران آمارگير، بازبينان و كارشناسان دستگاه اجرايي أم

	استان  آماري يسالنامه  يتهيه

قوي  اطالعات  و  جهت  آمار  ابزار  تصميم  ريزيبرنامه ترين  و  گذشته  عملكرد  ارزيابي  مديريت آينده،  مختلف  سطوح  در  گيري 
ها به هنگام رخداد واقعه است. يك نظام آماري ثبت داده  ،كنيمآوري ميجمع  ها راداده  ،هايي كه توسط آن. يكي از شيوهاست

هاي اشته باشند. از جمله ويژگيماهيت ثبتي د  شده در آن،كند كه آمارهاي توليدوقتي به سمت پيشرفت و تكامل حركت مي 
جويي در منابع و مستمر بودن، صرفههزينهكم  ترين زمان،توان به سهولت دسترسي، قابليت ارائه در كوتاهآمار به روش ثبتي مي 
  ة فاصلكه آمارهاي ثبتي متكي بر ثبت بالبا توجه به اين  اشاره كرد.  آمارگيري ي  هاطرحنيازي به اجراي  بودن توليد آمار و بي

گيري شده از دقت بيشتري نسبت به سرشماري و نمونهآوري بديهي است اطالعات جمع  ،ها استها در زمان وقوع پديده داده
آمار كشور براي ساماندهي آمارهاي ثبتي  متوليان  ها به عنوان  برخوردار است. مركز آمار ايران و به تبع آن معاونت آمار استان

  يي بسيار مفيدسالنامه آماري استان مجموعه  انجام داده اند.  اجرايي دولتي و عمومي اقدامات مفيدي راي  هادستگاه در كليه  
گيران، فرهنگي و سياسي است كه نيازهاي آماري تصميم   ،اجتماعي  ،هاي اقتصادي از آخرين اطالعات آماري موجود در زمينه 

ند و در قالب بيست و چهار فصل و با همكاري دستگاه اجرايي هدف كمين مي أگذاران و پژوهشگران را تريزان، سياست برنامه 
مي  نهايت  تهيه  گروه  اين  كارشناسان  كه  گرديده است  باعث  مذكور  نشريه  جايگاه  دريافت اطالعات و  فرايند  گستردگي  شود. 

  99ه آمارهاي ثبتي در سال شده توسط كارشناسان گروها انجام دهند. اقدامات انجامها و ثبت صحيح آندقت را در كنترل داده
  است:به شرح زير 
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  شرح اقدام  عنوان اقدام  رديف

1  
تهيه و تدوين نشريه سالنامه آماري  
مركز  الگوي  با  مطابق  بوشهر  استان 

  آمار ايران

سازي الگوي جداول آماري هنگامه.ايجاد بانك اطالعاتي سال جديد و بازنگري و ب1
  .ري استان در سامانه الكترونيكيالكترونيكي و انتشاراتي سالنامه آما

با    2 مكاتبه  سالنامه، هادستگاه.  فصول  اطالعات  دريافت  منظور  به  اجرايي  ي 
و   تكميل  سالنامه    تأييدپيگيري،  و  الكترونيكي  سالنامه  در  اينترنتي  جداول  نهايي 

  . آماري 
و  3 تكميل  با    تأييد.  مرتبط  اينترنتي  جداول  در هاطرح اطالعات  مركز  آماري  ي 

  . سامانه الكترونيكي
ها و خطاها در جداول اينترنتي  هاي كارشناسي به لحاظ ناسازگاري . انجام بررسي4

پي  هادستگاه  ةشدتكميل و  و  احتمالي  اصالحات  انجام  توسط    تأييدگيري  نهايي 
  .مديران

  .تبط با هريك از جداول ها ونمودارهاي مر. رسم نقشه5
  . . انطباق جداول انتشاراتي بر مبناي جداول اينترنتي6
ي مقدمه،  هابخشسازي  هنگامههر يك از فصول و ب  word. تهيه و ويرايش فايل    7

  .خذĤتعاريف و مفاهيم، گزيده اطالعات، فهرست منابع و م
فايل    .8 چاپي  نسخه  ت  wordبررسي  فصل،  مقدمه  (شامل  شده  و ويرايش  عاريف 

  . ها و جداول آماري) مفاهيم، گزيده اطالعات، نمودارها و نقشه
فرهنگ و ارشاد، فيپا و شابك جهت چاپ كتب سالنامه  از وزارت  . دريافت مجوز  9

  .آماري استان بوشهر
  . ها جهت چاپ كتابگيري و استعالم از چاپخانه. پي10
نسخه11 ارسال  و  كتاب  چاپ  مركز  .  به  چاپي  و  هاي  برنامه  سازمان  و  ايران  آمار 

  .بودجه كشور
  .جويي در كاغذ و هزينه چاپهاي چاپي جهت صرفه. كاهش نسخه12
سايت  13 در  بارگذاري  و  بوشهر  استان  آماري  سالنامه  الكترونيكي  فايل  تهيه   .

و    سازمان حاوي    ريزي برنامهمديريت  فشرده  لوح  تهيه  و  بوشهر  فصل   24استان 
  . و ارگان هاي متقاضي هاسازمانكتاب جهت ارايه به 

تدوين دستورالعمل چگونگي بررسي   2
  و كنترل جداول سالنامه استان 

هاي جداول و همچنين اطالعات بين جداول هر  بررسي ارتباط بين سطرها و ستون
  .فصل

  

استانداردهاي ابالغي رعايت الگوها و    3
  سالنامه 

. تهيه دستورالعمل كنترل جداول آماري سالنامه، بازبيني كليه جداول و بررسي   1
  . هاي جداول ارتباط بين سطرها و ستون

. استخراج اطالعات از پايگاه داده و تدوين سالنامه، بررسي الزم و كنترل صحت   2
سازي د سري زماني براي آمادههاي گذشته و كنترل روناطالعات سال مرجع و سال 
  .انتشار چاپي و الكترونيكي

ويراستاري،    3 نمودارها،  تهيه  تايپ،  شامل  سالنامه  به  مربوط  اقدامات  كليه  انجام   .
آرايي و ورود اطالعات توسط همكاران گروه  بر اساس الگوها و استانداردهاي  صفحه

  .ابالغي مركز آمار ايران
  . . آموزش همكاران گروه 4
رابطين    5 و  همكاران  آموزش  فرمهادستگاه.  خصوص  در  اجرايي  جداول ي  و  ها 

  . آماري 
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  تهيه نشريات آماري  

  شرح اقدام  عنوان اقدام  رديف 

  تهيه نشريات آماري  1

شاخص  1 گزيده  نشريه  اقتصادي، .  نماگرهاي  و  ها 
استان فرهنگي  و  و   ، اجتماعي  اطالعات  از  تصويري 

كوتاهي  شاخص زمان  در  كه  است  استان  مهم  هاي 
  شود. بالفاصله بعد از انتهاي سال جهت كاربران منتشر مي

و   2 نفوس  عمومي  سرشماري  تفصيلي  نتايج  نشريه   .
  (در حال چاپ)  1395مسكن 

  . . نشريه پروانه ساختماني 3
  .. تهيه نشريه كشتار دام4
  . توسعه اقتصادي استان بوشهرهاي . نشريه شاخص 5

 استاني مكاني اطالعات و نقشه كاربران  كاري گروه هماهنگي

سال   ايجاد 1394از  داده پروژه  نقشهزيرساخت  سازمان  نظارت  با  بوشهر  استان  مكاني  كشور  هاي  هدف  و  برداري  با 
مكاني  اشتراك اطالعات  ب  27گذاري  گرديد.  آغاز  استان  اجرايي  آمادههدستگاه  سال  دنبال  سامانه در  بارگذاري    1396شدن  و 

بههادستگاه هاي  اليه پيگيري  منظور  به  متعددي  جلسات  اجرايي،  عقب ي  و  نواقص  رفع  اطالعات،  نمودن  ماندگي  روز 
آغاز گرديد. هاي مختلف كاربردي  برداري از اين ظرفيت با تهيه ماژول ي اجرايي، آموزش كارشناسان و همچنين بهره هادستگاه 

هي مصوبه  توجه  تاريخ  أبا  در  موضوع  اين  مكاني،  اطالعات  و  نقشه  كاربران  كاري  گروه  تشكيل  بر  مبني  وزيران  محترم  ت 
شوراي    2/11/1398 مكاني    ريزي برنامهدر  اطالعات  زيرساخت  پروژه  راهبري  اصلي  هدف  با  و  شد  گذاشته  بحث  به  توسعه  و 

را و اقدام بوده است و اهميتي كه شورا به اين مقوله داشت، با تشكيل آن موافقت  هاي اخير در دست اجاستان كه طي سال 
و   مديريت  سازمان  و  استقرار   ريزي برنامهگرديد  راهبري  منظور  به  كه  را  خود  قبلي  كارشناسي  جلسات  گرديد  موظف  استان 

داشت  مكاني  اطالعات  سال    ، زيرساخت  نمايد. در  دنبال  عنوان  اين  جلس  1399تحت  تا نيز  و  گرديد  برگزار  كاربران  گروه  ات 
استاني تشكيل گرديد. مصوبات اين جلسات    » اس دي آي «اندازي سرورهاي سامانه  بعد از راه  ماهجلسه در دي و بهمن  2كنون  

  عبارتند از: 

 .برداري كشورتوسط سازمان نقشه SDIاجرايي در خصوص  روزِهاي بهتهيه و ابالغ بخشنامه  -١
 .استاني در زمينه ارتباط با سامانه پنجره واحد و اپليكشن روميزي   SDIزي ساتوسعه و كاربردي  -٢

دوره كنون  گرديدتا  برگزار  كاربران  گروه  محوريت  با  آموزشي  مفاهيم    ههاي  با  آشنايي  شامل  آي«كه  دي  آشنايي  و    »اس 
جادههنگام هب و  جمعيتي  نقاط  نرمرساني  از  استفاده  با  استان  ارت«افزار  هاي  نقشهب  »گوگل  پايه  پوششي  ر    1:    25000هاي 

  .  استبرداري كشور سازمان نقشه
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مركز   آبادي  شهرستان 
  شهر   مركز دهستان  دهستان  مركز بخش   بخش   شهرستان 

  بوشهر   43  بوشهر 

  بوشهر     حومه  بوشهر   مركزي 
  عاليشهر   كره بند   انگالي 

  چاهكوتاه  چاهكوتاه  جغادك   دويره   دويره   چغادك   چغادك 
  خارك       خارك   خارك 

  اهرم  121  تنگستان 
  اهرم  بازويي  اهرم    

  آباد  شوركي   باغك

  بوالخير  بوالخير  دلوار   دلوار   دلوار     

  برازجان   200  دشتستان 

  مركزي 
  برازجان   سركره   حومه  برازجان 
  زيارت   زيارت   زيارت   دالكي  دالكي  دالكي  تنگ ارم 

  دهرود سفلي  دهرود   تنگ ارم   تنگ ارم   ارم   تنگ ارم   ارم 

  بوشكان   بوشكان   بوشكان   كلمه  بوشكان 
  كلمه  كلمه  پشتكوه 

  سعدآباد  نظرآقا  زيراه   سعدآباد  سعدآباد
  وحدتيه  وحدتيه  وحدتيه

  شبانكاره   شبانكاره   شبانكاره   شبانكاره   شبانكاره 

  آبپخش   آبپخش 
 آبپخش/درواهي  درواهي 

دشتي    آبپخش 
 خاني اسماعيل

دشتي  
  خاني اسماعيل

  خورموج  157  دشتي 

  بوحيري   مركزي   خورموج  درازي  خورموج  خورموج  مركزي 
شنبه و  
  سرمك  طسوج  شنبه   شنبه   شنبه   شنبه   طسوج

  كاكي   كاكي 
  كاكي   كاكي   كاكي   بادوله  چغاپور 
  بادوله  زيارت   كبگان 

  بندر دير  95  دير 

  بندر دير  دوراهك   حومه  بندر دير  مركزي 
  بردستان   اولي شمالي  اولي

  دوراهك   آبكش   آبكش   بردخون   بردخون 
  بردخون   بردخون   بردخون 

  سرمستان   سرمستان   آبدان  آبدان  آبدان  آبدان  آبدان
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مركز   آبادي  شهرستان 
  شهر   مركز دهستان  دهستان  مركز بخش   بخش   شهرستان 

  بندر كنگان   26  كنگان 
  بندر كنگان   بنك   حومه  كنگان بندر   مركزي 

  بنك   تمبك   تمبك 

  شيرينو   شيرينو   سيراف   پرك   طاهري   سيراف   سيراف 

  بندر گناوه   محمدصالحي  حيات داود   بندر گناوه   مركزي   بندرگناوه   69  گناوه 
  بتدر ريگ  چهارروستايي  رودحله   بندر ريگ  ريگ 

  بندر ديلم  41  ديلم 

  بندر ديلم  مركزي 
  عامري   حومه

ليرواي    بندر ديلم
  شمالي

سياه مكان  
  بزرگ

  امام حسن  امام حسن
ليراوي  
  امام حسن  امام حسن  جنوبي 

  والفجر   ليراوي مياني 

  جم  110  جم

  جم  جم  جم  جم  مركزي 
  بهارستان   كوري حياتي  كوري 

  ريز   ريز 
  ريز   انارستان   انارستان 
  ريز   ريز   انارستان   تشان   تشان 

  عسلويه   35  عسلويه 
  عسلويه   عسلويه   عسلويه   عسلويه   مركزي 

  نخل تقي 
  بيدخون   اخند  اخند

  زيار   ناي بند   چاه مبارك   چاه مبارك   چاه مبارك   چاره مبارك   چاه مبارك 
10  897    27    52    40  
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  بندي و سير تحوالت جدول و برنامه  زمان 

  زمان اجراي طرح  نام طرح   رديف 
  آبان 15مهر لغايت   19  هاي كشوراز دامداري  آمارگيري طرح   1
  هر فصل   19لغايت  15  تعداد و تغييرات دام سبك(تلفني)  آمارگيري طرح    2
  هر ماه 15لغايت  1  هاي رسمي كشور(اينترنتي)مار كشتارگاه آ  آوري جمعطرح   3
  هر فصل   31لغايت  24  تعداد و تغييرات دام سنگين(تلفني) آمارگيري طرح   4
  مرداد  16تير لغايت  25  هاي صنعتي از مرغداري  آمارگيري طرح   5
  آذرماه  30لغايت  8  هاي كشورسازي چارچوب گلخانههنگام هب  6
  آذر 30شهريور لغايت  29  كاركن و بيشتر 10 با  هاي صنعتياز كارگاه  آمارگيري طرح   7
  شهريور   30تير تا  7  بردازي كشوراز معادن در حال بهره  آمارگيري طرح    8
  آذر 3آبان  تا  3  هاي ملي ي حسابحمل و نقل ويژه آمارگيري ي هاطرح  9
  هر ماه 15لغايت  1  هزينه و درآمد شهري و روستايي آمارگيري طرح   10
  هفته سوم ماه مياني هر فصل   نيروي كار آمارگيري طرح   11
  خرداد  11لغايت  3  طرح آمارگيري گذران وقت بهار   12
  شهريور 16لغايت 8  گذران وقت تابستان آمارگيري طرح   13
  مهر 19مردادتا  19  هاي داراي بخش تحقيق و توسعهاز كارگاه  آمارگيري طرح   14
  مهر 19مردادتا 19  ت علميأطرح گذران وقت هي  15
  شهريور   31لغايت  1  از رفتار فرهنگي خانوار آمارگيري طرح   16
  آذر 24لغايت  10  شهري  طرح نمونه پايه خانوار  17
  يكم تا دهم  اولين ماه هر فصل   طرح قيمت توليدكننده بخش صنعت   18
 يكم تا دهم  اولين ماه هر فصل   طرح قيمت توليد محصوالت صنعتي   19

 يكم تا دهم  اولين ماه هر فصل   معدني محصوالت توليدكننده  طرح  20

طرح قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در    21
  يكم تا بيستم اولين ماه هر فصل   مناطق روستايي كشور

ام آخرين ماه هر فصل تادهم   25  هاي صنعتي كشورطرح قيمت توليدكننده محصوالت گاوداري   22
  اولين ماه فصل بعد

ام آخرين ماه هر فصل تادهم   25  كشور صنعتي   هاي مرغداري  محصوالت  توليدكننده قيمت طرح  23
  اولين ماه فصل بعد

  يكم تا دهم  اولين ماه هر فصل   ي خدماتهابخش طرح قيمت توليدكننده    24
  هر ماه  28اول هر ماه لغايت   طرح قيمت كاالها  و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري   25
  هرماه  28لغايت  هرماه  7  روستايي  خانوارهاي  مصرفي خدمات و  كاالها  قيمت طرح  26
    هر ماه  28اول هر ماه لغايت   طرح قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني استيجاري  27
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  طرح نتايج و اهداف چند 

   طرح نيروي كار 

كه نتايج حاصل از آن بخشي از نيازهاي است  ايران    گيري مركزآماري نمونههاطرحترين  يكي از مهم   نيروي كار  آمارگيري طرح  
  ي نيروي كار، ساالنه   هاي فصلي وي شاخصهدف محاسبه   اين طرح با  آورد.را فراهم مي   زمينه بازاركار  كشور در  ريزي برنامه 

طرح   در  المللي طراحي شده است. هاي بين ها و منطبق برآخرين توصيهنرخ بيكاري وتغييرات آن  ازجمله مشاركت اقتصادي،
گيري از روش نمونه  شود، براي بهبود تغييرات،هفته اجرا مي   فصل به مدت دو  درماه مياني هر  صورت فصلي وكه به   نيروي كار
 آن براي چند   توان ازاي است كه مي نمونه   (نمونه پايه،شود.  استفاده مي   نمونه پايه  به دليل ماهيت ادواري آن از  چرخشي و
   .هايي را انتخاب كرد)زيرنمونه ،آمارگيري يا چند  ادواري  آمارگيري دوره ازيك 

  مفاهيم:  تعرف و

از   دسته  آن  اقتصادي هافعاليت كار:  و   ي  درآمد  (فكري  كسب  منظور  به  كه  است  و   بدني)  و   غيرنقدي)  (نقدي  پذيرد    صورت 
  كاال يا ارايه خدمت باشد.   هدف آن توليد

هفته تقويمي قبل از هفته   كه در  (حداقل سن تعيين شده)  استتر  بيش  ساله و10جمعيت فعال اقتصادي: منظور تمام افراد
كار،  آمارگيري  تعريف  طبق  مرجع)  كاال   در  (هفته  داشته  و  توليد  مشاركت  از  (شاغل)  خدمات  برخوردار   يا  مشاركت   قابليت 

     .اند(بيكار)بوده 

هيچ يك   در  بيشتري است كه در طول هفته مرجع،  ساله و10افرادهمچنين    ساله و0-9جمعيت خارج از نيروي كار: تمام افراد
  گيرند. نمي بيكاران قرار گروه شاغالن و از دو

طبق تعريف كار حداقل يك ساعت كاركرده يا بنا به    بيشتري است كه در طول هفته مرجع،  ساله و10شاغل: منظورتمام افراد
  ترك كرده باشند.   موقت كار را داليلي به طور

هفته مرجع و سه هفته قبل ازآن   در  بوده و و  كار  هفته مرجع فاقد   شود كه دربيشتراطالق مي   ساله و10: به تمام افرادبيكار
آماده   و  كار  نبوده، فاقد  جوياي كار  بازگشت به شغل قبلي،  آينده يا انتظار  در  افرادي كه به دليل آغاز به كار   جوياي كار باشند.

  شوند. وب ميمحس باشند نيز بيكار براي كار

  فصل  نمونه در هر خانوار تعداد

  تعدادخوشه نمونه  تعدادخانوارنمونه   شرح 
  جمع  روستايي  شهري   جمع  روستايي  شهري 

  4979  2002  2977  59748  24024  35724  كشور
  134  55  79  1608  660  948  استان
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 گيري از كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي  طرح قيمت

 مصرفي خدمات و كاالها قيمت تغييرات متوسط گيري اندازه خانوار، مصرفي خدمات و كاالها قيمت شاخص تهيه از اصلي هدف

 تحت  را كنندهمصرف رفاه نهايت در و شودمي  كنندهمصرف  خريد قدرت  تغيير باعث تغييرات اين است. زمان طول در  خانوار

 صورت به اشخاص كه است فعاليتي مصرف.  است نظر مورد كننده مصرف عنوان به خانوار شاخص اين در.  دهدمي قرار تأثير

  . دهندمي  انجام جمعي به صورت خانوار براي رفع نياز و كسب مطلوبيت يا انفرادي 

 كشور، پول خريد قدرت ها استفاده از اين شاخص براي برآوردآن جمله از هاي مختلف كاربرد دارد كه زمينه  شاخص قيمت در

.  باشدثابت... مي  قيمت به ملي هايحساب  برآورد  و هاحقوق و  مزددست تعديل خانوارها، واقعي هزينه و  درآمد روند گيري اندازه
 تغييرات  مبناي  بر كه  تورم است نرخ دهنده  در مقاطع مختلف نشان  مصرفي خدمات و كاالها بهاي  تغييرات شاخص درصد

 بر مصرفي خدمات و كاالها بهاي  شاخص مشمول اقالم انتخاب.  شودمي  محاسبه خانوارها مصرفي اقالم از منتخب سبدي  قيمت
 بررسي  پايه سال در كه ترتيب بدين.  گيردمي صورت خانوارها بودجه بررسي عنوان به مستقل بررسي يك از حاصل نتايج اساس

 علمي طريق به آن  از حاصل نتايج و پرسش هاآن درآمدهاي  و هاهزينه تمام آن  در و گيردمي صورت  خانوارها از  جامعي نمونه

 هايدارايي و  سهام خريد زمين، خانه، خريد ارزش  شاخص اين در.  شودمي داده  تعميم كل) يا  روستايي (شهري، جامعه كل به

 خانوار  افراد نهايي  مصرف به كه دهدمي  پوشش را  خدماتي و كاالها فقط شاخص اين.  شودنمي داده پوشش خانوار...  و مالي

 اين.  شودمي  انجام كاال آن گيري قيمت امكان و  اهميت ضريب اساس بر نيز كاالها انتخاب.  باشد كرده ايجاد  مطلوبيت و رسيده

در بر را  خدمات    قلم ديگر غير خوراكي و  323دخانيات  و    ، آشاميدني وقلم  خوراكي  132كاال شامل   قلم  ٤٥٥ تعداد   شاخص
شوند.  بندي مي دسته   1مختلف بر اساس جدول شماره   اهميت ضرايب و هاوزن با عمده گروه ١٢ قالب در مجموع درگيرد و  مي 

كاالها و خدمات در استان بوشهر در  قيمت  هاي كاالهاي  گيرد. تعداد مظنه آبادي صورت مي  17منطقه شهري و    9گيري از 
حدود   استان  شهري  مناطق  در  و  2781خوراكي  غيرخوراكي    مورد  مظنه    5077كاالهاي  و  كارگاه  بيشترين  كه   بوده  مورد 

. در مناطق روستايي نيز هر ماه  استمربوط به منطقه يك شهر بوشهر و كمترين آن مربوط به شهر بردخون از شهرستان دير   
مورد    125روستاها برابر  اقالم كل كاالها و خدمات در    تعداد  .گيردگيري صورت مي روستا قيمت   19كارگاه در    201از حدود  
  است. قلم غيرخوراكي  40قلم خوراكي و  85است كه 

  ها و درآمدهاي خانوارهاي شهري و روستاييطرح هزينه

در مناطق شهري به اجرا در آمده   1347در مناطق روستايي و از سال    1342هزينه و درآمد خانوار از سال    آمارگيري طرح  
هاي اجتماعي و اقتصادي روندها و الگوي مصرفي خانوارها، مطالعه روابط متقابل ويژگياست. هدف از اجراي اين طرح بررسي  

. در اين طرح هر ماه به  استها و درآمدهاي خانوارهاي شهري و روستايي در سطح كشور و استان  خانوارها و بررسي هزينه
نامه  اي و درآمدي خانوار بر اساس پرسش هزينه  خانوار نمونه در مناطق شهري و روستايي استان مراجعه و انواع اطالعات  100

  شود.مي آوري جمعطراحي شده مركز آمار ايران 
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 بوشهر  استان يياجرا و راهبردي آمايش سند تصويب و سازينهايي تكميل، طرح شاخص:

  طرح اهميت

 و   ملي  سطوح  در  اقتصادي   و  اجتماعي  طبيعي،  فضاي   به  بخشي نظام  و  ساماندهي  اقدامات  شامل  واقع  در  سرزمين   آمايش
  و   باال   از  هاييريزي برنامه   تلفيق  قالب  در  كشور  بلندمدت  توسعه  هاي گيري جهت  تريناصلي  تدوين  براساس  كه  است  اي منطقه 
.  گيردمي  صورت  بلندمدت  و  هماهنگ  ريزي برنامه   يك  در  اي منطقه   هاي محدوديت  و  هاتوانمندي   ها،قابليت   بر  تكيه   با  و  پايين
  فراهم   را  سرزمين  عرصه  در  هافعاليت   منطقي  چيدمان  ارائه  و  فعاليت  و  فضا  انسان،  عنصر  سه  ميان  تعامل  زمينه  رويكرد  اين
  .كندمي 

 توسعه،   دستاوردهاي   فضايي  توزيع  و  عادالنه  دسترسي  ديدگاه  از  اجتماعي  عدالت   به  رسيدن  ،سرزمين  آمايش  برنامه  رسالت
 و   حفظ  و  زندگي  كيفيت  ارتقاء  و  اكولوژيكي  تعادل  فضايي،  پارچگييك  ايجاد  و  پيوندها  تقويت  و  برقراري   از  ناشي  ييآكار

  .است اي منطقه  هويت اعتالي 

  توزيع   اي،منطقه  تعادل  پايدار،  توسعه  به  رسيدن  ،هاريزي برنامه  تمام  اصلي  غايت  شكبي :  آمايشي  مطالعات  انجام  ضرورت
 در  هافعاليت   و   جمعيت  شديد  تمركز.  است  مناطق  توسعه   فرايند  در  محيطي  هاي قابليت   از  حداكثر  استفاده  و  هافعاليت   مناسب

 هايبرنامه   به   توجه  عدم.  است  ايران  خصوصهب  توسعهدرحال  كشورهاي   اكثر  بارز  هاي مشخصه  از  جغرافيايي  نقطه  چند  يا  يك
 كشور   ناموزون  توسعه  اصلي  موانع   از  ،خود  شعارهاي   تحقق  جهت  سطحي  توسعه  هاي برنامه   به  گذارانسياست   تكيه   و   بلندمدت

 حتي   و  بخش  چند  در  اقتصادي   رشد  به  دستيابي  رغم  به  كه  دهدمي  نشان  مختلف  دوران  در  توسعه  ريزي برنامه  بررسي.  است
  تنظيم  از  ناشي  عمدتاً  مشكالت  اين  ريشه.  ايم بوده   مواجه  مشكالتي  با  توسعه  اهداف  پيشبرد  در  سرانه،  درآمد  چشمگير  افزايش
 هاي  نابرابري   به   كه  بوده  آن  اي منطقه   و  اجتماعي  هاي بازتاب  به  توجه  بدون  و  اقتصادي   صرف  نگرش  با   توسعه  ريزي برنامه 

  .است گرديده  توسعه مواهب از مناطق همه متعادل برخورداري  از  مانع و زده دامن اي منطقه  و اقتصادي  اجتماعي،

 وجود .  است  ژئواستراتژيك  و  ژئوپليتيك  ويژه  موقعيت  داراي   ،دريايي  مرز  كيلومتر  913   با  فارسخليج   حاشيه  در  بوشهر  استان
  و   ويژه  مناطق  كشور،  اتمي  نيروگاه  تنها  پارس،  انرژي   اقتصادي،  ويژه  منطقه  خارگ،  جزيره  در  نفت  صدور  هاي پايانه  و  تأسيسات

 فرآيند   در  مؤثر  هاي استان   از  يكي  عنوانبه  را  بوشهر  استان  غني،  فرهنگي  و  انساني   سرمايه  ،)نهايي  تصويب  شرف  در(   آزاد
  .است  ساخته نمايان كشور توسعه

 برداري بهره   استان   اين   بالقوه  هاي ظرفيت   از  تا   شده   باعث  هاييمحدوديت  وجود  بوشهر،  استان  متعدد  هاي قابليت   كنار  در
  عدم   صنعتي،  هاي فعاليت  استقرار  در  محيطيزيست  استانداردهاي   نكردن  رعايت  شيرين،  آب  منابع  تأمين.  نشود  اي شايسته
 شدت به   زيستمحيط   و  سرزميني   پهنه   در  صنايع  نامتعادل  توزيع  استان،  هاي باقابليت   زيربنايي  و  ارتباطي  هاي شبكه   تناسب

  در   استاني  و  ملي   گيري تصميم  و  ريزي برنامه  نظام  پارچگييك  عدم  و  تداخل  و  خاص  امنيتي  و  دفاعي  مالحظات  شكننده، 
  استان،   توسعه  نيازهاي   با   متناسب  و  مختلف  سطوح   در  متخصص  انساني  نيروي   كمبود  اتمي،  نيروگاه   و  گاز  و  نفت   هاي حوزه

 اين   جمله  از  منطقه   اجتماعي  و  اقتصادي   تحوالت  شتاب  با   متناسب   ورزشيو    درمان  آموزشي،  فرهنگي،   فضاهاي   كمبود
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  اين   از  مهاجرت  و  استان  در  متخصص  انساني  نيروي   نگهداشت  و  جذب  براي   مانعي   هامحدوديت  اين.  هستند   هامحدوديت
  .است  شده  استان

 بر   تمركز  با  و  هادوگانگي  و  تهديدها  ها،فرصت   ضعف،  قوت،  نقاط  لحاظ  با  كه  سرزمين   آمايش  سند  تدوين  ضرورت  لحاظ،  اين  از
 اقتصادي،  عدالت  گسترش  ساززمينه   تواندب   استان  هاي مزيت  و  هاظرفيت از    حداكثري   گيري بهره   و  بيروني   و  دروني  محيط

  و  امنيت  رشد   سرزميني،  پهنه  در  جمعيت  بهينه  دهيسازمان  سرزمين،  پارچگييك  و  وحدت  اي،منطقه   تعادل  و  اجتماعي
  .است محسوس ازپيشبيش   شود، استان محوردانايي و پارچهيك متوازن، توسعه و منابع احياي  و زيستمحيط از حفاظت

 آمايش   مطالعات  طرح  ريال،  ميليون  25400  اختصاص  با  يازدهم  دولت  نخست  سال  درشد كه    سبب  فوق  موارد  انجام  ضرورت
  و   اقتصادي   واحدهاي   استقرار  ،1399  سال   از  است   بديهي .  گردد نهايي  1398  سال   پايان  تا  و  شروع   بوشهر  استان  در  سرزمين 

  .شد خواهد انجام  مطالعات اين نتايج به توجه  با دولت  هاي گذاري  سرمايه توزيع

  آمايش  اسناد  تصويب   بر  مبني  كشور  توسعه  ششم  برنامه   قانون  90  ماده  الف  بند  9  جزء  قانوني  تكليف  به  عمل  راستاي   در
 اسناد)  كشور  توسعه  هاي برنامه  دائمي  احكام  قانون  89  ماده  الف  بند   موضوع(   سرزمين  آمايش  عاليشوراي   در  استاني  سرزمين 
  جلسات   در  بررسي  و  طرح  و  استان  آمايش  برنامه  مطالعات  از  استخراج  از  پس  ، توافق  موردِ  محور  يازده  در  بوشهر  استان  آمايش

  و  گرديد  ارجاع  سرزمين   آمايش  عاليشوراي   تخصصي   كميسيون  به  تصويب  و  بررسي   جهت   بودجه  و   برنامه  سازمان  چهارجانبه
  . گرفت قرار تصويب مورد كميسيون اين در بوشهر استان آمايش اجرايي و راهبردي  اسناد 22/02/1399 تاريخ در
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    تصاوير مربوط به طرح شاخص: 
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  نتايج حاصل از اجراي طرح 

  كشور عالي آمايش اجراي اسناد راهبردي و اجرايي  بعد از تصويب در شوراي    -1

  1414اي در استان تا افق تدوين اسناد توسعه -2

سرمايه  -3 توزيع  و  اقتصادي  واحدهاي  كليه  اسناد گذاري استقرار  و  مطالعات  اين  نتايج  به  توجه  با  دولت  هاي 
  . اي راهبردي و اجرايي آمايش استان انجام خواهد شدتوسعه

 تهيه و تدوين سند توسعه شهرستان : طرح شاخص 

  طرح اهميت

  با   مطابق  و  سالهپنج   مدتميان  دوره  يك  براي   سال  چند  هر  در  خاص  مقاطع   در  معموًال  شهرستاني  و  استاني  توسعه  ي هابرنامه 
 آن  عملياتي  ي هابرنامه   و  استان  توسعه  برنامه  آخرين  ،اساس  اين  بر .  شوندمي   تنظيم   كشور  ساله  پنج  ي هابرنامه   بندي زمان

  برنامه  سازمان  ارسالي  دستورالعمل  و  زماني   برنامه   اساس  بر  1396-1400  دوره  براي   كه   است  توسعه  ششم  برنامه   به  مربوط
 تدوين   هاشهرستان  عملياتي  برنامه   و  استان  عملياتي  برنامه  استان،   توسعه  برنامه  شامل   1397  لغايت   1395  هاي سال   در  كشور
  .گرديد

  برنامه  تدوين  و  تهيه  ضرورت  بنابر  و  كشور  منتخب  شهرستان   31  فراگير  توسعه  طرح   نامه نظام  اي ماده   21  چارچوب  با  مطابق
  با   سند  اين  استان،  منتخب  شهرستان  عنوان  به  مقاومتي  اقتصاد  رويكرد  با  گناوه  شهرستان  پايدار  توسعه  عملياتي  راهبردي،

  كارشناسي   توان  و  استاني  پيشين  ي هابرنامه  تجربيات  استاني،   و  ملي  اي توسعه  ي هابرنامه   بر  حاكم   فكري   مباني  درنظرگرفتن 
  توسعه  برنامه  تهيه  به  اقدام  كشور،  محترم  وزارت  ابالغي  دستورالعمل  همچنين  و  استان  اجرايي  ي هادستگاه   در  موجود

  در   تصويب  و  بررسي   و  تدوين  از  پس   كه   است   كرده  شهرستان  عملياتي   برنامه  آن  از   پس  و  راهبردي   فاز  در  گناوه   شهرستان 
  .گرديد ارسال اجرايي ي هادستگاه  و فرمانداري  به اجرا و برداري بهره  جهت استان توسعه و ريزي برنامه  شوراي 
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  تصاوير مربوط به طرح شاخص: 

  

  نتايج حاصل از اجراي طرح 

از محروم بودن انداز، شهرستان داراي توسعه بوده و  چشم  افق  در  توسعه  محرك  و  اثرگذار  هاي   پروژه  و  هاطرحبا اجراي      -1
   .گرددخارج مي 

  .ايجاد سازمان فضايي متعادل در پهنه شهرستان -2

  . اي در شهرستانهاي توسعهارتقاء شاخص  -3

  .توسعه سوي  به  شهرستان مديران و توسعه امر  متوليان حركت در هدفمندي  -4

 . مشخص و شدهتعيين  پيش از مسيرهاي  بر  مبتني و آگاهانه هاي گيري تصميم  -5



 

56 

  1399در سال ريزي استان بوشهر سازمان مديريت و برنامه  اقدامات شاخص

  بندي و سير تحوالت جدول و برنامه  زمان 

  . : تدوين چاچوب اوليه تهيه سند توسعه شهرستان با برگزاري جلسات كارشناسي  99سه ماهه اول سال  

  .ي مختلفهابخش ي اجرايي جهت تهيه آمار و اطالعات مورد نياز هادستگاه مكاتبه با  : 99سه ماهه دوم سال 

   .بندي و تحليل آمار و اطالعات دريافتيجمع: بررسي، 99سه ماهه سوم سال 

ماهه   سال  سه  شهرستان  تدوين    و  تهيه :    99چهارم  توسعه  شوراي    وسند  در  به    ريزي برنامه ارائه  ارجاع  و  استان  توسعه  و 
    .ي اجرايي جهت اجرايي نمودن سندهادستگاه 

  اولويت شاخص سال آينده: 

آماري،  هاطرحاجراي   سالنامه  تهيه  آماري،  حساب  آوري جمعي  تهيه  منطقه و  آماري،   ،اي هاي  نشريات  تهيه 
طالعات ا  ي معاونت آمار وهااولويتهمانند امسال از    ،هاي شهري و روستايي و ارزيابي عملكردرساني نقشههنگام هب

    است. 1400استان در سال 
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  مديريت نظام فني و اجرايي 
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  بازي رضا سيه غالم
  مديريت نظام فني و اجرايي 

  

  مقدمه 

سال در  بودجه  و  برنامه  سازمان  تشكيالت  اولين  از  فني  كشور،   1338  دفتر  توسعه  براي  نياز  مورد  ابزارهاي  ايجاد  با  تاكنون 
هاي  تملك دارايي هاي مسئوليت تعيين معيارها، استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح

  .اي را بر عهده داشته استسرمايه
هاي سازماني، ايجاد دفتر فني را براي اجراي كمي و كيفي  هاي توسعه و ماموريت اگر تا قبل از قانون برنامه و بودجه، ضرورت

م در راستاي مديريتي، ، اين مه51سال  بعد از تصويب قانون برنامه و بودجه در    ،دادهاي عمراني الزم و ضروري نشان ميطرح
 ) ماده  چارچوب  در  سپس  و  يافت  قانوني  برنامه34جنبه  دائمي  احكام  قانون  و)  فني  نظام  استقرار  نيز  توسعه  اجرايي    هاي 

اي دانسته شد و سازمان برنامه و بودجه به هاي سرمايههاي تملك داراييپارچه از شروط افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحيك
اينك، سازمان .  ن نظام هويت يافت كه اين موضوع در ذيل وظايف امور نظام فني و اجرايي تبلور يافته استعنوان متولي اي

گويي و بهبود  پارچگي، شفافيت، مشاركت، پاسخ پارچه، شامل: يكبرنامه و بودجه ذيل اصول حاكم بر نظام فني و اجرايي يك
اثربخشي   و  كارآيي  افزايش  هدف  با  و  تمهاطرحمستمر  داراييي  سرمايهلك  سياست هاي  به  موظف  برنامه اي،  ريزي،  گذاري، 
  .پارچه كشور استاجرايي يك سازماندهي، نظارت و پايش مستمر نظام فني و

  شرح وظايف محوله 

  .نظارت بر كار افراد تحت سرپرستي و تقسيم كار بين كاركنان 

  هاي الزم به مقام مافوق. گزارشهاي كالن به كاركنان و ارائه مشيها و خطانتقال سياست 

 .نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي استان در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور 

 كارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني. ه ايجاد بستر الزم جهت ب 

 استان.كاران، مشاوران و كارشناسان بندي و ارزشيابي پيماننظارت بر بررسي و تعيين صالحيت و رتبه 

  كاري استان. هاي پيمانكاران و شركت برقراري زمينه ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمان 

   اي استان (ملي و استاني) در چارچوب نظام نظارت هاي سرمايهي تملك داراييهاطرحمديريت فرآيند نظارت فني بر
 فني. 

  قيمت تهيه  فرايند  منطقه راهبري  ضرايب  و  استاني  پايه  خاصهاي  شرايط  به  توجه  با  به    اي  پيشنهاد  و  منطقه  هر 
 .تأييدربط براي مراجع ذي 

  برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.مديريت فرايند مستندسازي تجربيات فني و اجرايي به منظور بهره 
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 كاران با نظام پيماني اجرايي، مشاوران و  هادستگاه هاي آموزشي در زمينه آشنايي  مشاركت در فرايند برگزاري دوره
ربط با همكاري هاي آن با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذي ها و دستورالعملنامه آيين ،، ضوابط  هاطرحفني و اجرايي  
 مركز آموزش.

 هاي تخصصي مربوط. مشاركت در انجام امور مربوط به وظايف كارگروه فني استان و گروه 

   ها با هماهنگي معاونت برنامه و بندي آنهاي ملي و استاني و اولويتروژهو پ  هاطرحمديريت فرايند نظارت و ارزيابي
 بودجه. 

  ي اجرايي استان در حوزه اجراي مباني نظام فني و اجرائي جامع كشور. هادستگاه ارزيابي عملكرد 

 گروهاولويت فني و  كارگروه  همكاري  با  فني و اجرايي استان  مسائل  رفع  بندي  تخصصي در جهت  موانع و ارايه  هاي 
 ربط. كارهاي مناسب بر اساس استانداردهاي فني ارسال شده از مركز و بازخور آن به مجامع ذي راه

 برداري و ها و افزايش عمر مفيد و سهولت در امر بهره كارهاي مناسب براي كاهش هزينه و زمان اجراي پروژهارايه راه
 نگهداري. 

  سيستم پروژهمديريت  نظارت  مكانيزه  استفاده هاي  بين  (هماهنگي  ملي  و  استاني  عمراني  و هاي  ذخيره  كنندگان، 
 استان و مركز. رساني به واحدهاي مختلف سازمان درسازي) به منظور اطالع هنگام هبازيافت اطالعات ب

  مهندسي در سطح استان . ـ ساماندهي صدور خدمات فني 

 اي و فني استانهاي حرفهاندازي تشكلتسهيل فرايند راه . 
  ي اجرايي از ابعاد فني. هادستگاه سنجي و ارزيابي پتانسيل 

  انجام امور دبيرخانه كميته مديرت  فني استان و امور  شوراي  پيمان، كميته اي  كميته  شامل  شورا  اين  هاي تخصصي 
 كميته كنترل كيفيت مصالح ساختماني و كميته تدوين ضوابط فني .  ،نظارت، كميته آموزش

  تأييدهاي كاربردي و فني مورد نياز استان و پيشنهاد به مركز براي و مقررات و دستورالعملتهيه و تدوين ضوابط.  
  ربطپاسخ به سواالت فني مشاوران و پيمانكاران استان و استعالمات ذي .  

  وي آب دريارَهاي پيشبررسي وضعيت سواحل استان و چالش: طرح شاخص 

   اهميت طرح

داشتن   با  بوشهر  پتانسيلاستان  از  برخورداري  ضمن  فارس  خليج  با  آبي  مرز  فرصتبيشترين  و  موقعيت  ها  اين  فراوان  هاي 
گريبان   به  دست  دريا  با  همسايگي  در  نيز  معضالتي  و  تهديدات  با  نگراناستجغرافيايي،  مسائل  جمله  از  اهالي .  براي  كننده 

ها و فرسايش نوار ساحلي ن موضوع بالطبع باعث خرابيوي آب دريا در ساحل است. ايرَپيشمشكل    ،روستاهاي ساحلي استان
مي  باغات اهالي  مستحدثات و  گزارشو  به دليل  سال    شود.  محلي در اواخر  پيش  98افراد  اين رَاز  ساحل،  دريا در  سريع  وي 

بررسي مطالعات  مساله توسط دبيرخانه شوراي فني استان مورد بررسي قرار گرفت. طي بازديد از مناطق ساحلي و همچنين  
مد يك(مطالعات  ساحلي  يريت  مناطق  مدل پارچه  و  پايش  مطالعات  و )  ICZM  سازي و  بنادر  اداره  توسط  شده  انجام  سواحل 

 . قرار گرفت تأييدآب دريا در برخي مناطق ساحلي مورد  زيادوي رَپيش   وضوعم ،دريانوردي استان
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مطالعات   اساس  م  شده،انجامبر  وشكل  اين  طبيعي  داشته    خاستگاه  اقليمياست؛  انساني  مسائل  بر  عالوه  كه  صورت  اين    ،به 
هر چند بنياد مسكن    .وي آب دريا شده است رَگذاري و تسريع روند پيش ها باعث فرسايش و رسوبها و اسكلهشكناحداث موج

ولي   ،استانجام داده  كارهايي را    ،وي آب دريا در مناطق روستاييرَانقالب اسالمي جهت حفاظت سواحل و جلوگيري از پيش
رود كه به منازل مسكوني و ساير مستحدثات در  و بيم آن مي  ندابا اين معضل دست به گريبان بودههمچنان  برخي روستاها  

گردد وارد  لطماتي  ساحلي  پروژهزيرا    ؛روستاهاي  اجراي  براي  كافي  بودجه  از  نواحي  ساير  نسبت  به  حفاظت روستاها  هاي 
  . ساحلي برخوردار نيستند

  تصاوير مربوط به طرح شاخص: 

  
  ساحل بندر خورشهاب

  
  ساحل بندرگاه 
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  نتايج حاصل از اجراي طرح 

موضوع   اهميت  دليل  زمينهبه  ساحل  در  اموال  و  اراضي  از  مسحفاظت  مناطق  سواحل  از  حفاظت  استان،  در لهأنشينان  دار 
و   سازمان  همچنين  هادستگاه دستوركار  گرفت.  قرار  ذيربط  پسي  اين  صورتي  از  و  در  بنادر  كل  اداره  و  شيالت  كل  اداره  كه 

پروژه اجراي  قصد  استان  موجدريانوردي  و  اسكله  قبيل  از  ساحلي  ساير  هاي  و  داهافعاليت شكن  بندرسازي  باشندي  ـ   شده 
وي دريا در خشكي در  رَالخصوص پيش ر باشد (علي ها بر خطوط ساحلي روستاهاي مجاور تاثيرگذاكه احداث اين پروژهطوري هب

د رساند و مطالعات نرا به اطالع دبيرخانه شوراي فني استان و بنياد مسكن انقالب اسالمي خواه  ـ موضوعمناطق روستايي)  
  شود. مشاور در خصوص اين مساله در اختيار دبيرخانه و بنياد مسكن قرار داده مي

فوق   اهداف  به  نيل  عالوه  در به  (روستاهاي  ساحلي  روستاهاي  فعلي  وضعيت  از  مسكن  بنياد  سوي  از  گزارشي  ارائه  نيازمند 
هاي حفاظت ساحلي در استان خواهد بود كه در دستوركار آن  وي آب دريا) و درصد پيشرفت فيزيكي پروژه رَمعرض خطر پيش

  سازمان قرار گرفت. 

  بوشهر هاي فني معماري قديمآشنايي و ترويج ويژگي طرح شاخص:

  اهميت طرح

ترين آبادي در جنوب ايران باعث گرديد تا اين بندر  جزيره بوشهر به عنوان مهم كهن شبه   ي موقعيت منحصر به فرد و پيشينه 
اقوام و نژادهاي    ،در آن دوران  .اكن شوندسو بازرگانان و تجار زيادي در اين شهر    باشدداد و ستد و تجارت دريايي    ،محل تردد

فر با  زبانهنگمختلف  و  شيوهها  و  گوناگون  عمارتهاي  و  بناها  ساخت  در  متنوع  و  متفاوت  هم  هاي  گرد  با  آمدند  ميها  و 
اند كه تا امروز نيز موضوع پژوهش  هاي ماندگاري را خلق نمودهآثار معماري و عمارت  ،افزايياستفاده از تجربيات يكديگر و هم 

محققين   از  بسياري  كاوش  قديماست.  و  بافت  بوشهر،    در  ايتالياييشهر  معماري  ميالن(  ردپاي  شهر  خصوص  مناطق  )  به  و 
مي چشم  به  ايران  ساخت    .خوردكويري  از   ودر  همچنين  و  ساروج  مالت  و  سنگ  مانند  بومي  مصالح  از  بناها  اين  سازهاي 

ها و سيستم دفع رطوبت و كوران هوا در كوچه  .استفاده شده است  ،جزيره هند مرسوم بودهمصالحي كه در قاره آفريقا و شبه 
سزايي هثير بأدر استفاده بهينه از نور و انرژي ت  ،با توجه به زاويه تابش خورشيد و سيستم حياط مركزي   ،هاقرارگيري ساختمان

ر به فرد معماري  ويژگي منحص  ،هاي خاصلهپتراس و بادگيرها و    ،شناشير،  هاي چوبيبان و شبكه استفاده از سايه   .داشته است
هاي رنگي  اند و شيشهشده   منقشبا هنر ايراني  و  زمين  دستان اساتيد هنرمند ايران  اهاي چوبي بدرها و پنجره  است. بافت قديم  

  . ها را چند برابر نموده استزيبايي اين خانه ،هاكاري سقفنهيآ ها ورسي اُ ا،هپنجره

سبك از  شيوهاستفاده  و  طراحيها  در  سنتي  بهينه ساختمان  هاي  از  اعم  امروز،  از هاي  استفاده  به  منجر  انرژي،  مصرف  كردن 
هاي بصري بسيار زيبايي خواهد شد.  گيري از نماها و جلوهآورد، استفاده مناسب از نور و جريان هوا و همچنين بهرهمصالح بوم

ب و  صحيح  استفاده  تكنيكه لذا  از  بافت  جا  در  استفاده  مورد  مصالح  و  ميها  بوشهر  نيازهاي قديم  براي  مناسبي  پاسخ  تواند 
  معماري و انرژي استان باشد. 
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  تصاوير مربوط به طرح شاخص: 

  
  نمايي از بافت قديم بوشهر

  

  
  حياط مركزي در معماري بوشهر 
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  ارسي در عمارت دهدشتي بوشهر 

  نتايج حاصل از اجراي طرح 

ط اين  اجراي  با  نتيجه  استان  مهندسين  آشنايي  طراحييلس پتارح  و  مصالح  از  استفاده  در  استان  تاريخي  معماري  هاي  هاي 
كارگيري موارد و  ه بامكان    ي نحوه سازي مصرف انرژي خواهد بود. در همين راستا اي و با رويكرد بهينه متناسب با شرايط منطقه

  در دستوركار كارگروه آموزش قرار گرفت.   در ساخت و سازهاي امروزي  ي بوشهر قديمها عمارت فني اجراييهاي ويژگي
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و  هاي توسعه  پژوهش آموزش و    يت مدير 
      نگري آينده 
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  جهانگير شاهيني 
  نگري آيندهو توسعه  هاي مدير آموزش و پژوهش

  

   مقدمه 

گذاري اجتماعي براي كنترل و قطع زنجيره بيماري، خيلي از مراكز و رونا در كشور و در راستاي حفظ فاصله از زمان شيوع گ 
اما    ،يشان بدهند و به صورت مجازي و آنالين كار خود را پيش ببرندهافعاليت نهادها در تالش هستند تا رنگ ديگري به فرآيند  

مجازي   شكل  انجام  به  كارمندان  دانش  ارتقاي  مستلزم  امر  ن  هافعاليت اين  حوزه  در  روي  است.  بر  تمركز  ساختي،  زير  هادي 
قرار دارد و توانستيم در اين زمينه، اقدامات   )شده است  تأكيدآنچنان كه در برنامه ششم توسعه برآن  (توسعه دولت الكترونيك  

  ي مركز را الكترونيكي كرديم.  هافعاليت اكثر  سزايي را انجام دهيم و تقريباًهب
تمام تالش ما اين بود كه شيوع ويروس كرونا، موجب قطع ارتباط   نخست  :بال كرديمدر حوزه آموزشي، چند اولويت مهم را دن

ذي  و  اداري  نظام  با  مركز  نشود.آموزشي  دوره  نفعان  گسترش  در  توفيق  آموزشبا  غيرحضوري،  و  هاي  الكترونيكي  هاي 
بردنشست را  موثري  گام  مجازي  آموزش  فرهنگ  جاانداختن  در  توانستيم  آنالين،  تخصصي  اساس هاي  بر  ديگر  سوي  از  اريم. 

دوره برگزاري  با  مركز  مديريت،  سطح  ارتقاء  جهت  اداري  نظام  عالي  شوراي  مديران مصوبه  عمومي  شايستگي  ارزيابي  هاي 
دورهحرفه و  شايستگي اي  توسعه  و  ارزيابي  به  مديران  عمومي  شايستگي  توسعه  ميهاي  اداري  نظام  مديران  كه  هاي  پردازد 
  شود. هم براي كشور است و بازدهي آن در آينده نظام اداري مشاهده ميهايي بسيار مدوره

ها به مدد اينترنت و فضاي مجازي از بين رفته است. امروزه  اند و در اين عصر، فاصله جهان جديد را عصر ارتباطات نام نهاده 
  استفاده كرد.هاي سنتي توان از شيوه وري و نتايج مطلوب سازماني، ديگر نميبراي رسيدن به بهره 

مي  الكترونيك  دولت  بيشتر  چه  هر  توسعه  دليل  شك  هزينه بدون  كاهش  در  مهمي  عامل  بهره تواند  و  جاري  بيشتر هاي  وري 
كوچك نهايت  در  و  عمومي  شيوه منابع  اين  ديگر  مزيت  باشد.  دولت  سرعتسازي  باالترين  در  نوين،  براي    ،هاي  امور  انجام 

كاركنان و مديران است. اما از سويي وجه ايجاد نظام اداري، ارائه خدمات به مردم است و به اين دليل نظام مديريتي بايد به  
   هايي باشد كه سالمت منابع انساني را در كنار توليد خدمات قرار دهد.دنبال مدل 

هاي آنالين و فعاليت پژوهشي در  تسمديريت دولتي بر برگزاري نشيكي از داليل تمركز مركز آموزش    ، همان طور كه گفتم
ت به  أاطراف  الكترنيك  دولت  توسعه  كه  است  فرصتي  كرونا  دوران  همچنين  است.  بوده  امر  همين  اداري،  نظام  بر  كرونا  ثير 

ريت در دوران پساكرونا  مدي  ي اداري،هافعاليت تواند در آن صورت پذيرد و با فراهم آمدن روندهاي ديجتالي براي  ضرورت مي
تمام فرآيندهاي  واجد  ايننيز  بود. ضمن  شديم تقريباًالكترونيكي خواهد  موفق  مديريت دولتي  آموزش  مركز  ما در  تمامي    كه 

  دار كنيم. سازماني را الكترونيكي و شناسه سازماني و برونفرآيندهاي درون
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  شرح وظايف محوله  

دوره- حقوق  برگزاري  منشور  آموزشي  (نيازسنجيهاي  استاني  سطوح  تمام  در  اداري  نظام  در  سطح   شهروندي  در 
    ).هاي فصلي به مركز به شرح اقالم اطالعاتي فرم پيوستاجرا و ارائه گزارش ،ريزي برنامه ي اجرايي، هادستگاه 

و  - دوره  ريزي برنامه نيازسنجي  برگزاري  براي  چشمآموزشي  سند  مقاومتي  اقتصاد  آموزشي  دورهاي  و  هاي هانداز 
  .ي توسعه سرمايه انساني و تحول اداري هابرنامه مربوط به تحقق 

برنا- و  دورهمهنيازسنجي  كليه  اجراي  براي  انتصاب ريزي  (حين  دولت  كاركنان  آموزش  نظام  مصوب  آموزشي  هاي 
هاي ابالغي بخشنامه فناوري اطالعات) با توجه به  و  اجتماعي    ،فرهنگي  ،مشاغل عمومي توجيهي بدو خدمت  مديران،

  .ي اجرايي استانهادستگاهو نيازهاي 
هاي مديريت  هاي مرتبط با حوزههاي مشترك جهت اجراي دورهريزي برنامه مرزي از طريق  گسترش تعامالت برون-

  . و فنون اداري براي مديران و كارشناسان ساير كشورهاي اسالمي و منطقه
  . ي مورد نياز به شورا يا كارگروه مربوطه در استانهادوره و پيشنهاد  ي خاص استان و طراحيهااولويتشناسايي -
موزشي آهاي آموزشي توسط اساتيد و مدرسان خبره و توليد و تكميل مواد و محتواي  مشاركت در بازنگري سرفصل -

  . بر اساس استاندارهاي مركز
ل عمومي و مديريت و بسترسازي ي مشاغهادورههاي تخصصي در  هاي عمومي تدريس و صالحيتبررسي صالحيت-

توانمند بومي و غيربومي براي تدريس و ايجاد بانك اطالعات مدرسان مناسب در سطح استان،   براي جذب استادان
كه  مدرسان  تربيت  برنامه  اجراي  و  صالحيت  ارزيابي  نحوه  دستورالعمل  و  دولت  كارمندان  آموزش  نظام  اصالحيه 

  . توسط سازمان متبوع ابالغ خواهد شد
ي آموزشي ساالنه مصوب ابالغي هابرنامه ي اجرايي استان بر اساس  هادستگاه ي آموزشي  هادورهنظارت بر برگزاري  -

استفاده از   ،كارگيري مدرسانه نحوه ب  ،ي اجراييهادستگاه ي آموزشي  هابرنامه از سوي ستاد دستگاه از طريق دريافت  
استاندارد شاخصي  هابرنامه ارزيابي    ،محتواي  اساس  بر  و  پيش آموزشي  آموزش بينيهاي  نظام  اصالحيه  در  شده 

    .كارمندان دولت
م  تأييد- عملكرد  بر  نظارت  و  آموزشي  ؤصالحيت  رعايت  صالحيت تأييد سسات  لحاظ  از  عالي  آموزش  مراكز  و  شده 

  . استانداردهاي آموزشي
  . استاني ي اجراييهادستگاه ي آموزشي با هادورههمكاري در ارزيابي اثربخشي -
   . سازي بانك اطالعات مديران در سطح استان غني -
  . ي آموزشي حين انتصابهادورهمشاركت در بازنگري سامانه آموزشي مديران به ويژه در -
  . هاي تخصصيانديشيي اجرايي با برگزاري جلسات و همهادستگاه برقراراي ارتباط مستمر با متوليان آموزشي -
  . مبتني بر موضوعات آموزشي ي پژوهشيهافعاليت انجام -
  . ي تحقيقاتي و مطالعاتي ابالغي از طرف مركزهافعاليت مشاركت در ساير -
 . ي اجرايي استان در خصوص مسائل آموزشيهادستگاه اي به ارائه خدمات مشاوره-
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    1399در سال  ديريتگزارش عملكرد حوزه م

سياست  - خط اجراي  برنامهمشيها،  و  مصوب  ها  بودجههاي  و  برنامه  آموزش  ،  سازمان  مركز  و  استخدامي  و  اداري  سازمان 
  .مديريت دولتي كشور

هاي ضمن خدمت كاركنان دولت و تهيه مقدمات الزم  سسات خصوصي متقاضي آموزشؤو نظارت بر مراكز و م  تأييدبررسي    -
  .هاي الزمجهت حمايت و توسعه متوازن بخش خصوصي در امر آموزش و ارائه مشاوره

سازهادورهيه  تأييداخذ    - ايجاد  و  اداري  فنون  و  مديريت  بهبود  زمينه  در  شده  طراحي  فعال  و  ي  جهت  الزم  سازي كارهاي 
  . ي اجرايي با محوريت دستگاه و توليد محتواي آموزشي با مشاركت همان دستگاههادستگاه آموزشي مديران 

گواهينامه    - كوتاه هادورهصدور  خاص  ي  و  مصوب  توسعه  استانمدت  و  با  اداري  سيستم  در  الكترونيك  يادگيري  فرهنگ  ي 
  . TMSو  LMSي ارتباط غيرحضوري با ساماندهي ايجاد زمينه

غير  - و  بومي  توانمند  استادان  جذب  براي  صدور اقدام  و  زمينه  اين  در  مناسب  اطالعات  بانك  ايجاد  و  تدريس  براي  بومي 
  . ي مصوبهاهدورگواهينامه صالحيت مدرسان با برگزاري 

مركز جهت    LMSهاي خاص استان با اتكا به توسعه و ساماندهي سامانه  ها، سمينارها و گردهمايياجراي ميزگردها، كارگاه   -
  .ها و سمينارهاي وبيناري و آنالينتس، نشهادورهبرگزاري 

  ها دستگاه نان دولت با توجه به نياز  مدت ساالنه جهت ارتقاء سطح آگاهي و تخصص كاركتهيه و تدوين برنامه آموزشي كوتاه  -
  .اي استاني توسعههابرنامه هاي مورد نياز با  سازي آموزشو متناسب 

  آموزشي،  اجتماعي،   فرهنگي،(  مختلف  ي هابخش  تفكيك  به  استان  اجرايي  ي هادستگاه   نياز  مورد  هاي آموزش  نيازسنجي-
 . آموزشي واحدهاي  سازي فعال و...)  و صنعتي  ،بازرگاني اقتصادي،

  هماهنگي  با  خودرو،  و  امالك  خصوصاً  ،استان  اصناف  براي )  مجازي(  آنالين  و   غيرحضوري   ي هادوره  اجراي   جهت  ريزي برنامه -
 .تجارت و معدن صنعت، سازمان و اسناد و ثبت ادارات

  ترغيب  و  هاشهرستان   آموزشي  حوزه  مديران  پيشنهادات  دريافت  نامه،  ارسال  با  شهرستاني  هايآموزش  هدايت  و  هماهنگي-
 . مركز TMS و  LMS سامانه از استفاده  جهت مديران و كاركنان

 . خصوصي موسسات همكاري  با پتروشيميو  گاز  ،نفت حوزه هاي آموزش اجراي جهت  هماهنگي و هدايت-

  افزارهاينرم  اجراي   با  استان  كل  ادارات  و  هاسازمان   كاركنان  آموزشي  هاي شناسنامه  تدوين  و   تهيه  در  همكاري   و  هماهنگي -
 .آموزش هاي شناسنامه  تدوين با مرتبط

  ايجاد  و  بهينه استفاده  جهت...)    و  حسابداري   آمار، (  مانند  عملي  محتوي   با  ي هادوره  خصوص  در   كوتاه  آموزشي  هاي فيلم   توليد-
 . حوزه اين كاركنان و مديران مندي رضايت  زمينه
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 . مديران مدتكوتاه ي هادوره و مديران شايستگي ارزيابي ي هادوره خصوصاً، آموزش زمينه در تلويزيوني ي هابرنامه  توليد-

 .خارجي و داخلي نظرانصاحب و متخصصين از  دعوت با اي دوره سمينارهاي  قالب در آموزش ي ها دوره برگزاري -

  همان   مشاركت  با  آموزشي  محتواي   از  بخشي  ارائه  و  هادستگاه   محوريت  با  اجرايي  ي هادستگاه   مديران  آموزش  سازي فعال -
  . آموزش امر در  هاآن از حمايت و خصوصي  بخش كردنفعال  همچنين و دستگاه 

 .استان وري آفن  و پژوهش جامع نظام  بهبود-

 .نوآوري  و وري آفن  و پژوهش هاي زيرساخت توسعه-

 .مختلف ي هابخش  در جامعه نيازهاي  رفع و وري آفن  و علم توسعه جهت در هاپژوهش هدفمندسازي -

 . استان اجرايي ي هادستگاه  در علمي توليدات افزايش شرايط بهبود و ارتقاء-

 . اجرايي ي هادستگاه  وري آفن  و پژوهش ي هاطرح  نتايج ساختن كاربردي  براي   مناسب شرايط ايجاد-

  . وري آفن و پژوهش بخشي  منابع  مينأت-

  
  وهش وتوسعه آينده نگري استان بوشهرژمديريت آموزش و پ
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  (توليد محتوا و مولتي مديا) استوديوي آنالين طرح شاخص:

  اهميت طرح

  .ي چهار بعدي و توليد مولتي مديا به شيوه  اهاي الزم در زمينه توليد محتوكارگيري آخرين تكنيك هب

  .آموزشي اجرايي از نوگرايي در هادستگاه استقبال مديران و كاركنان -

  . ي آموزش در سطح استان ارتقاء سطح نفوذ و گستره-

 .هاي حضوري بيماري كرونا و عدم برگزاري كالس  عنالين با توجه به شيوآاستقبال اساتيد از استوديوي -

  ي آموزش به صورت آنالين يا آفالين هادورهبرگزاري  طرح شاخص:

 .  bulms.smtc.irبا استفاده از سامانه آموزش 

  طرح اهميت

ي اجرايي استان هادستگاه ي آموزش  هادورهكليه    ، شده در اين راستاهاي اعمالبا توجه به شرايط بيماري كرونا و محدوديت
  است.تاكنون در حال برگزاري  1/7/1399به صورت ماهيانه از تاريخ  lmsتوسط مركز آموزش و پژوهش با استفاده از سامانه 

   

  ساعت دوره   هاي غيرحضوري  عنوان آزمون دوره  رديف
  6  و راه هاي پيشگيريين هاي نوبيماري   1
  8  راهنماي سفيران سالمت  2
  8 تناسب اندام (ارتقاي سالمت از طريق ورزش)   3
  8 خودمديريتي  4
  8  مديريت دانش سازماني  5
  8  ي بر قرآن و احاديثنتربيت اسالمي مبت   6
  12  آيات برگزيده مديريتيتفسير   7
  8 اي و خطرات تهديدكننده سالمت كاركنان اداري بهداشت حرفه  8
  8 / ايدز  HIVگيري از خانواده و نقش آن  در پيش  9
  4  حقوق خانواده  10
  16  مديريت و سازمان از ديدگاه قرآن و نهج البالغه   11
  8  كاركنان دولت)قانون مديريت خدمات كشوري (ويژه عموم   12
  6  منشور حقوق شهروندي   13
  6  كارآفريني   14
  ICDL( 130 گانه كامپيوتر ( هاي هفتمهارت  15
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  ي غيرحضوري (خرداد ماه)هادوره

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  تاريخ آزمون  نوع دوره  ساعت دوره   عنوان دوره  رديف
  21/10/99يكشنبه   عمومي   16  انساني  نيروي  سازيبه و انگيزش  1
  22/10/99دوشنبه    عمومي   16  سازماني فرهنگ  تحليل و سنجش هاي روش  2

  ايمني و بهداشت  3
  23/10/99سه شنبه   عمومي   8  )  19( الزامات سالمت محيط كار براي مقابله با بيماري كويد 

  مديران  8  بنيان مديريت امنيت اطالعات (بما)   4
 )IT (  24/10/99چهارشنبه  

  27/10/99شنبه   شغلي   24  ي اجراييها دستگاهقواعد عمومي قراردادها در   5
  29/10/99دو شنبه   فناوري اطالعات  8  ايشناسي رايانهجرم  6
  1/11/99چهارشنبه   فناوري اطالعات  8  افزارمستندسازي نرم  7
  4/11/99شنبه   فناوري اطالعات  8  آشنايي با استانداردهاي ايزو  8
  5/11/99يكشنبه   فناوري اطالعات  8  مخاطراتتحليل   9
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  بندي و سير تحوالت مان زجدول و برنامه

  ي آموزشي (مهرماه) هادوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 ساعت دوره  ي غيرحضوري هادورهعنوان آزمون  رديف 

 16  برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران 1

  WTO (  4سازمان جهاني تجارت (   2

 24 هاي ذهني استفاده از ظرفيتشناسايي و    3

 12 هاي مالي تجزيه و تحليل صورت  4

  8  هاي پژوهشي چگونگي تدوين طرح  5

  16  حقوق پيمان   6

  16  هاي مستقيم قانون ماليات  7

  8  هاي دولتيقوانين مالي شركت  8

  24 مباني مديريت اسناد   9

  6  آشنايي با قانون برگزاري مناقصات   10

  6  كار گروهي سازي و  تيم  11

  8  رهبري تحول در سازمان   12

  9  گيري (سازماني) فرايند و فنون تصميم  13

 6  مديريت استرس (بهداشت رواني كاركنان)   14

  8 مديريت تعارض و فنون مذاكره   15

  6  مديريت و مهندسي ارزش   16

  8  آشنايي بابا مباني آينده پژوهي   17

 20  مستندسازي تجربيات مديران   18

 6  هاي اندازه گيري آن وري و تكنيكبهره   19

  8  نيازسنجي و مديريت پژوهشي  20

 8 خصوصيات شخصيتي و رفتاري مسئوالن دفاتر مديران 21

 24  رضايت شغلي و تاثير آن بر روابط اداري 22
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 ي آزمون غيرحضوري  ( آبان ماه )هادوره

  زمان برگزاري   ساعت دوره   عنوان دوره  رديف 

  21/8/99چهارشنبه    4  گويي و مسئوليت پذيري در مديريتپاسخ   1

  21/8/99چهارشنبه    12  پدافند غيرعامل   2

  24/8/99شنبه    6  خالقيت و نوآوري (فردي)   3

  24/8/99شنبه    14  مديريت ابزار و اطالعات سازماني   4

  25/8/99يكشنبه   20  اجرايي آموزش ضمن خدمت كاركنان  ريزي برنامه   5

  26/8/99دوشنبه   30  استراتژيك در روابط عمومي ريزي برنامه   6

  99/ 27/8سه شنبه   16  حسابداري بخش عمومي  7

  99/ 28/8چهارشنبه    16  حسابداري مديريت استراتژيك   8

  1/9/99شنبه    8  انگيزش در كار  9

  2/9/99يكشنبه   6  كيفيت زندگي كاري  10
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 ي آموزشي بهمن و اسفندماههادوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لسات آنالينبرگزاري ج شاخص:تصاوير مربوط به طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مبلغ (ريال)  ساعت   عنوان دوره  
  100000  8  اصول و آداب تشريفات   1
  180000  16  شناسي شخصيت روان  2
  240000  24  كارآفريني (نوين)  3
  240000  24  شناسي و تعامل (ملي و فراملي)فرهنگ  4
  100000  8  1404انداز چشمتقش مديريت در   5
  300000  30  شناسي در عكاسي بندي و رنگتركيب   6
  100000  8  شناسي سازماني آسيب   7
  ISMS  20  200000مديريت امنيت اطالعات   8
  100000  8  هاي مبارزه با آنجعل اسناد و راه  9

  100000  8  هاي نوين حسابداري و مديريت در هزار سومپژوهش  10
  150000  12  مديريت هزينه و كنترل موجودي در انبار  11
  150000  12  ها و لوايح حقوقيآشنايي با دعاوي، دادخواست  12
  100000  8  شكواييه در امور جزايي و انواع آن   13
  100000  8  گيري از آن هاي ناشي از كار و پيش بيماري   14
  200000  20  بندي جامعبودجه  15
  180000  16  هاي مالي صورتبستن    16
  240000  24  (توانمندسازي در روابط عمومي)  هاي خبري و اداري نگارش  17
  150000  12  هاي داشتن خانواده شاد رموز و مهارت  18
  150000  12  هاي علمي براي مديران تازهمهارت  19
  900000  6 تجارت الكترونيك 20
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  برگزاري آزمون آنالين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخص سال آيندهشاولويت 

  تعريف اولويت:

 ي توسعه استانهابرنامهي آموزشي متناسب با هابرنامه طراحي و اجراي  

  اهداف اولويت شاخص

  . كاركنان ي توسعه با توان تخصصي هابرنامه سازي نيازهاي اجراي متناسب -1

  .هاي توسعه استان به منظور اجرايي نمودن آنهابرنامه ي اجرايي جهت همگامي با   هادستگاه توسعه توان تخصصي كاركنان -2

  . ي توسعه استانيهابرنامه روزرساني نيازهاي تخصصي كاركنان در راستاي ه ب-3

 . هاي مورد نياز آموزشي اجرايي از طريق هادستگاه سازي خدمات قابل ارائه به كيفي -4

  شدهبينيآثار و نتايج پيش

  . ي توسعه استان از طريق كارآمدسازي سرمايه انسانيهابرنامهكمك به -1

  . ي توسعه از طريق توان تخصصي متناسب برنامه انسانيهابرنامهامكان كنترل و نظارت دقيق اجراي -2
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   معاونت هماهنگي بودجه و نظارت 
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  پورداود   يعل

  معاون هماهنگي بودجه و نظارت

  بودجه  و  برنامه هماهنگي معاونت  وظايف شرح

  
  اساس   بر  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك   اعتبارات  توزيع  و   اجرايي  ي هادستگاه   تفكيك  به  ايهزينه  اعتبارات   توزيع ‐

 برخي   الحاق  قانون44  ماده  استناد  به  پروژه  و  اجرايي  دستگاه  تفكيك  به  هاشهرستان   ريزي برنامه   هاي كميته   مصوبات
 دائمي   احكام  قانون  جمله  از  مربوطه  مقررات و  قوانين   اساس  بر )  2(  دولت  مالي  مقررات  از  بخشي   تنظيم   قانون  به  مواد

  هيئت  مصوبات  و  هادستورالعمل  اجرايي،  ضوابط   ساالنه،  بودجه  قانون  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  توسعه،  هاي برنامه 
    مربوطه هاي بخشنامه و وزيران

 فرآيند  بر  كنترل   و  نظارت  و  اي سرمايه  هاي دارايي  تملك  و  اي هزينه  اعتبارات  اطالعات  تلفيق  و  آوري جمع  و  تهيه‐
   اجرايي ي هادستگاه جاري  هاي فعاليت  موافقتنامه و هاطرح عمليات شرح  تنظيم

مختلفهابخش   با  تعامل‐ روش  تهيه  و  مديريتي   هاي گزارش  تهيه  در  خصوص هب  سازمان  ي  و  توزيع الگوها    هاي 
   اي سرمايه هاي دارايي تملك و اي هزينه اعتبارات

 و   هاشهرستان   ريزي برنامه   كميته  مصوب  هاي پروژه  به  مربوط  اي سرمايه  ي هادارايي  تملك  هاي موافقتنامه  مبادله ‐ 
   استان اجرايي ي هادستگاه  اي هزينه اعتبارات

 موضوع  با  قضايي  مراجع  سوي  از  صادره   احكام  درخصوص  نفعانذي   به  محكوميت  مبالغ   پرداخت  و  مكاتبات  انجام‐
 از   بخشي  تنظيم  قانون  به  مواد  برخي  الحاق  قانون24  ماده)ج(  بند  موضوع  استاني  اجرايي  ي هادستگاه   محكوميت

  ) 2( مالي مقررات
  .استان در  مصوب نظام اجراي  و اي منطقه  و ملي توسعه ريزي برنامه   نظام طراحي در مشاركت‐
 و   استان  مدت  كوتاه  و  مدت  ميان  مدت،  بلند  فرهنگي   و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه   برنامه  تدوين  و  تهيه  ـ

  .كشور كالن برنامه چارچوب در هاشهرستان 
 نگري،  آينده  سرزمين،  آمايش   جمعيت،  گذاري،سرمايه  و  اشتغال  امور  كالن  هاي سياست  و  هابرنامه   تدوين  و  تهيه  ـ

  .استاني منابع توسعه زيست، محيط
  ملي،   توسعه  هاي مشي   خط   و  اهداف  با   استان   فرهنگي   و  اجتماعي  اقتصادي،  هاي فعاليت   ارزشيابي   و  نظارت  ـ

  .استاني و اي منطقه 
  .استان  سرزميني آمايش هاي طرح  تهيه  و اي منطقه  ريزيبرنامه   به مربوط امور انجام ـ
  .استان اجتماعي و اقتصادي  ساالنه هاي گزارش تدوين و تهيه ـ
 همكاري  با  آن  مستندات  و  هاپيوست  سنواتي،  بودجه  استان،  هاي برنامه   تلفيق  و  تدوين  به  مربوط  امور  انجام  ـ

   اجرايي ي هادستگاه 
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  مراجع  در  پيگيري   و  دفاع  و  سنواتي  بودجه  اليحه  در  درج  براي   استان  پيشنهادي   بودجه  تلفيق  به  مربوط  امور  انجام  ـ
  .مربوطه

  بودجه   هاي  دستورالعمل  ضوابط،  بودجه،  بخشنامه  چارچوب  در  مختلف  ي هابخش  پيشنهادي   بودجه  تنظيم  و  تهيه  ـ
   اجرايي ي هادستگاه  همكاري  با و كشور كل
  .مربوط مقررات  و قوانين اساس بر اي سرمايه هاي دارايي تملك و  اي هزينه اعتبارات بهينه توزيع ‐
 بخشنامه   چهارچوب  در  اي   سرمايه  هاي دارايي  تملك  و  اي هزينه  اعتبارات  هاي موافقتنامه   تطبيق  و  بررسي   تنظيم،‐ 

  مرتبط   قوانين  و هادستورالعمل  و ضوابط بودجه،
  .اي  بودجه موارد  كليه خصوص در اجرايي ي هادستگاه  ابهامات به پاسخگويي‐
  معاونت  با  اي هزينه  هاي موافقتنامه )  6(  فرم  و  اجرايي  ي هادستگاه   در  انساني  نيروي   استخدام  خصوص  در  تعامل‐

  انساني  منابع
  .اجرايي ي هادستگاه به اعتبارات موقع  به ابالغ‐
  .الزم مديريتي  هاي گزارش ارائه و تهيه جهت ريزي  برنامه شوراي   جمله  ديگراز ي هابخش  با تعامل‐
    استان روستاي 252براي   روستايي اشتغال توسعه اسناد تهيه در مشاركت‐
  .استان توسعه ي هااولويت  و ها شاخص براساس  استاني اي  سرمايه ي هادارايي تملك اعتبارات بهينه توزيع‐
  موازين   براساس  محيطيزيست  و   اجتماعي  اقتصادي،  توجيه  فاقد  جديد  هاي پروژه  شروع  جهت  اعتبار  تأمين  عدم‐

  ).2( دولت مالي مقررات از برخي الحاق قانون 23 ماده  در مصرح
  ربطذي  ي هابخش توسعه هاي گيري جهت و هااولويت تعيين‐
  .موجود  تنگناهاي  شناسايي و مربوط ي هابخش  مدتميان و مدت كوتاه هاي برنامه  تهيه‐
  مرتبط ي هابخش  تنگناهاي  و مشكالت رفع منظور به الزم هايحلراه ارائه‐
 يهادستگاه با  مرتبط  هاي پروژه  در  غيردولتي   مشاركت  كارهاي   و  ساز  از  استفاده  جهت  سازي ظرفيت   و  ريزي برنامه ‐

  .امور زيرمجموعه
 مرتبط   تخصصي  يهاكارگروه  در  اعتبار  تأمين  و  بودجه مباحث  خصوص  در  پيگيري   و  پيشنهاد  ارائه  و بررسي  و  بحث‐
  امور  با
و شاخص هاي   قابليتها  نيز  و  محروميت  ميزان  با  متناسب   هاشهرستان   بين  تملك  اعتبارات  مناسب  توزيع  بر  تأكيد‐

  .توسعه محرك و اولويت دار هاي پروژه  به توجه نيز هر بخش در شهرستان و
  رعايت  و  اصولي  اجراي  منظور  به  عمراني  طرحهاي   در  شاغل  نيروهاي   كمي  و  كيفي   سطح  ارتقاي   بر  تأكيد ‐

  سازمان  نظارت دفتر  به فني مشكالت داراي  هاي پروژه وضعيت انعكاس و پروژه ساز  و ساخت به مربوط استانداردهاي 
ها عملكرد سازمان  ارزيابي  و  نظارت  به منظور  هادستگاه   عملكرد  دقيق  بندي طبقه   و  هافعاليت   مستندسازي   بر  تأكيد‐

  .هاي اجراييو دستگاه 
 امكانات   از  كارآمد  برداري   بهره  و  افزايي  هم  منظور  به  اجرايي  ي هادستگاه   در  بخشيبين   هاي همكاري   بر  تأكيد‐

  موجود
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 نيز  و  بودجه  هاي تبصره   اصالح   به  مربوط  پيشنهادات  تلفيق  و  دريافت  جمله   از  مختلف  گزارشات  بندي جمع  و  تدوين‐
  اي. سرمايه هاي دارايي  تملك و اي هزينه هاي موافقتنامه   تنظيم و تهيه دستورالعمل به مربوط پيشنهادات

    اقدام يا طرح شاخص

  (سفر و جهش توليد)  اي خليج فارسموزه منطقهـ  1

كه با توجه به نزديكي به عمارت كاله ـ  هاي تاريخي، عمارت كنسولگري  در راستاي توسعه گردشگري و همچنين مرمت بافت 
مي  چندان  دو  را  گردشگري  جذابيت  ـ  نموفرنگي  و  د  سال  احياء  در  عمارت  اين  تاريخ  1391مرمت  موزه  عنوان  و  به  شناسي 

  برداري رسيد. ميليارد تومان به بهره  34با اعتباري بالغ بر  1399اي كليد خورد و در سال منطقه 

 اي اين استان اضافه گرديد. هزار متر مربع به فضاي موزه 15در نتيجه اين اتفاق بزرگترين موزه استان بوشهر افتتاح و 

  

	تكميل جاده وفاق شهر كنگان(سفر) ـ  2

  1395سال شروع :

  مشخصات فني پروژه:

  رو متر در دو باند رفت و برگشت همراه با بلوار وسط و پياده  11كيلومتر راه اصلي به عرض  9اجراي  
  اجراي دو دستگاه پل بر روي خور بردستان  

  اهميت اجراي طرح: 
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  به دير  و  كنگان  شهرستان  دو  مستقيم  كوتاه   اتصال  و  از  هم  شهرستان  دو  بين  مسافت  نمودن  به    23تر    9كيلومتر 
  كيلومتر 

  هاي موجود در دو شهرستان كنگان و دير و ظرفيت  هاكمك به توسعه صنعت گردشگري با توجه به وجود پتانسيل  
 عيتي  اي با توجه به وضعيت نامناسب محور ارتباطي موجود و عبور از مراكز جم كاهش حوادث و تلفات جاده  

  

  هزار هكتار   50اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري در سطح   -3

هاي شاخص اقتصاد مقاومتي  آبخوانداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي (سفر) بعنوان يكي از پروژه  پروژه آبخيزداري و
  4405300هكتار (حجم مخزن    75718سنگي مالتي در سطح    سازه بند  122آغاز كه با احداث    98سال    بوده اين پروژه در

فرض    مترمكعب) و آبگيري در  4با  سبب استحصال    بار  مي   17621200سال  موثري در مترمكعب آب  بسيار  نقش  كه  گردد 
  همچنين كاهش خطرات وقوع سيل را دارد.  فرسايش خاك و هاي سطحي وكنترل آب
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 (سفر)  كمك به تأمين منابع آب از تنگ سدر دشتي-4

هاي كاردانه و تنگ سدر با هدف تأمين آب شرب مردم در اهميت طرح در رفع نيازهاي استان: پروژه تأمين آب از چاه الف)  
شهرستان دشتي آغاز گرديده است. با تكميل اين پروژه مشكالت عمده در تأمين آب شرب در شرايط اضطراري خشكسالي و 

  3حلقه چاه شامل    5گردد. در اين پروژه  برطرف مي  ،هود و معمول استها كه اغلب كمبود و قطعي آب در روستاها مشتابستان 
كيلومتر    24شود و با خط انتقال به طول  تجهيز مي  ،اندحلقه در محل تنگ سدر كه از پيش حفر گرديده  2حلقه در كاردانه و  

  كند. اني مي تأمين و آبرس ،عمده روستاهايي كه در مسير حدفاصل الور شرقي تا شهر خورموج قرار دارند

  1395ب) سال شروع پروژه: 

  ج) حجم عمليات پيماني پروژه: 

  كيلومتر 24اجراي خط انتقال به طول 

  حلقه چاه 5برداري تجهيز و بهره 

  1400د) سال خاتمه پروژه: 

 هـ) نتايج حاصله از اجراي پروژه: تأمين آب شرب سالم و بهداشتي روستاهاي مسير در شرايط اضطراري

  (جهش توليد) اي بوشهراحداث بيمارستان شهداي هسته -5

ضرورت ايجاد   اي،هاي هستهبا توجه به مجاورت شهر بوشهر با نيروگاه انرژي اتمي و احتمال ايجاد حوادث پرتويي و مصدوميت 
مي  احساس  منظور  بدين  بيمارستان  سال  يك  راستا در  اين  م  1395شد. در  سازمان  بين  سه جانبه  تفاهم  ديريت و  طي يك 

ميليارد 800با اعتبار بيش از    1399احداث اين پروژه كليد خورد و در سال    نيروگاه اتمي و دانشگاه علوم پزشكي،  ريزي،برنامه 
بهره  به  گرديد  ريال  باعث  مذكور  بيمارستان  احداث  رسيد.  همچنين    8000برداري  و  اضافه  استان  درماني  فضاي  به  مترمربع 

 انه تخت بيمارستاني استان اضافه نمايد. تخت ثابت به سر 101تعداد 
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  گناوهـ   احداث جاده بندر ريگ-6  

تر نمودن مسافت از  هاي اصلي استان و به منظوراتصال مستقيم بندر گناوه به بندرريگ و كوتاه در راستاي احداث و توسعه راه
احداث راه اصلي به طول    ،توسعه بندر تجاري گناوههاي گردشگري و همچنين  كيلومتر و توسعه زيرساخت  13كيلومتر به    19
ميليارد   250اين پروژه در دو قطعه و با اعتباري بالغ بر    كيلومتربين بندرريگ و بندر گناوه در شمال استان تعريف گرديد.  13

حال اجراي آسفالت  در    كيلومتر8برداري و قطعه دوم آن به طول  كيلومتر آماده بهره   5ريال تعريف كه قطعه اول آن به طول  
مي   باشد.مي  طرح  اين  نتايج  و  از  بندرمهم  گرفتن  قرار  و  عسلويه  سمت  به  خوزستان  از  ساحلي  راه  مستقيم  اتصال  به  توان 

 بست اشاره كرد.تاريخي ريگ در اين مسير و برون رفت اين بندر از بن 

  

 برازجان ـ  احداث بزرگ راه اهرم -7

از مزاياي اجراي    .باشدمي  )شلمچهـ  فاصل چابهار    حد(ساحلي جنوب كشور    يل كريدور نوار تكم  ،ترين اهداف اين پروژهاز مهم 
مي پروژه  كاين  ايمني  افزايش  به  جادهاتوان  سوخت،  اي،ربران  مصرف  به    كاهش  متصل  روستاهاي  و  شهرها  ايمن  دسترسي 

نمود.  محور اشاره  مجاور  شهرهاي  و  روستاها  در  اقتصادي  رونق  افزايش  پر   و  سال  اين  در  قرارداد    1390وژه  مبلغ    2180با 
گرفته و در صورت تخصيص  ريزي صورتاميد است با برنامه  االنبياء شروع گرديد.ميليارد ريال با شركت قرارگاه سازندگي خاتم

  . كيلومتر از محور مذكور باشيم  15برداري شاهد بهره  1400الزم در سال  اعتبار
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  آمار و برآيند جلسات 

    است.درصد رشد  28داراي  1398باشد كه نسبت به سال جلسه مي115مجموع جلسات برگزار شده  1399در سال 

 تعداد برگزاري جلسات 
 عنوان جلسه 

 درصد رشد   99سال  98سال 

0  12  12   ريزي و توسعه استانشوراي برنامه 

100  10  5   كميته درآمد استان

20  30  25   كميته تخصيص استان 

25  15  12   هاي استانريزي شهرستانهاي برنامه كميته 

100  12  6   كميته جذب اعتبارات 

20  36  30   جلسات داخلي 

28  115  90   جمع كل

  

 هاي قبل: با سال  99مقايسه تعداد تشكيل جلسات در سال 
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 اولويت شاخص سال آينده

  1400در سال  تمام داراي پيشرفت فيزيكي باال هاي نيمهبرداري رساندن پروژهريزي جهت اتمام و به بهره برنامه  
  هاي مختلف پروژه عمراني در فصول و بخش170برداري رساندن توزيع بهينه اعتبارات به منظور به بهره  
  هاي مختلف ها در بخش مندي از خدمات و مزاياي اين پروژهايجاد رضايت عمومي و بهره  

 



 

 


