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 بوشهر ریزی و توسعه استانشورای برنامهجلسات عملکرد خالصه  -1

 تعداد حاضرین تعداد مدعوین تعداد مصوبه دستور کار جلسه تاریخ جلسه شماره جلسه

 اولین جلسه
صبح  11ساعت 
 52/3/69مورخ 

 سوسش   آب در برنامشه شمشت سوسشعه    بخش   وضعیت گزارش .1
 جاری سال برنامه ارائه و مرسب  هایدستگاه

ای سشال  های سرمایهای و سملک داراییسوزیع اعتبارات هزینه .5
 استان بوشهر 1369

 سایر .3

11 26 25 

 دومین جلسه
صبح  11ساعت 
 59/2/69مورخ 

گزارش بخ  انتقال و سوزیشع بشرا اسشتان در برنامشه شمشت       .1
 سوس  شرکت سوزیع برا استان بوشهر سوسعه

 سوس  کارورزی طرح سمریح و اشتغال وضعیت از گزارش ارائه .5
 اجتماعی رفاه و کار سعاون، کل اداره

 سایر .3

2 69 35 

 سومین جلسه
 
عصر  19ساعت 
 52/12/69مورخ 

 شمشت  برنامشه  در درمشان  و بهداششت  بخش   وضعیت گزارش .1
 پزشکی علوم دانمگاه سوس  سوسعه

 سوس  کارورزی طرح سمریح و اشتغال وضعیت از گزارش ارائه .5
 اجتماعی رفاه و کار سعاون، کل اداره

 سایر .3

6 22 62 
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 تعداد حاضرین تعداد مدعوین تعداد مصوبه دستور کار جلسه تاریخ جلسه شماره جلسه

 چهارمین جلسه
صبح  11ساعت 
 15/19/69مورخ 

گزارش وضعیت بخ  آموزش عشالی سوسش  دانمشگاه جلشی       .1
 های سال جاریفارس و ارائه برنامه

 های پارک علت و فناوری طی برنامه شمت سوسعهارائه برنامه .5

 سایر .3

5 62 65 

 پنجمین جلسه
صبح  19ساعت 
 11/9/69مورخ 

آموزی در ای و مهارتگزارش بخ  آموزش فنی و حرفهارائه  .1
 ایبرنامه شمت سوسعه استان سوس  اداره کل فنی و حرفه

سعیین روستاهای ممشمول طشرح سوسشعه و اششتغال روسشتایی       .5
 قانون برنامه شمت سوسعه 55موضوع جز یک بند الف ماده 

 سایر .3

2 21 36 

 شممین جلسه
صبح  6ساعت 
 56/9/69مورخ 

بخش  صشنعت ،   هشای  گزارش از وضعیت موجود برنامشه ارائه  .1
معدن و سجارت در برنامه شمت سوسعه سوس  اداره کل صنعت 

 های صنعتی .، معدن و سجارت، شرکت شهرک

هشای حشوزه ورزش و جوانشان در برنامشه     ارائه گزارش از برنامه .5
 شمت سوسعه سوس  اداره کل ورزش و جوانان .

 سایر . .3

9 23 63 

 هفتمین جلسه
مورخ  19ساعت 
56/5/69 

های حشوزه روسشتایی در برنامشه شمشت سوسشعه      گزارش برنامه .1
 سوس  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی .

گزارش وضعیت بخ  میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه  .5
شمت سوسعه سوس  اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسشتی و  

 گردشگری .

9 25 66 
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 تعداد حاضرین تعداد مدعوین تعداد مصوبه دستور کار جلسه تاریخ جلسه شماره جلسه

 سایر . .3

 همتمین جلسه
مورخ  19ساعت 
16/12/69 

های حشوزه عمشران روسشتایی در برنامشه شمشت      گزارش برنامه .1
 سوسعه سوس  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی

های حوزه حمل و نقل در برنامه شمشت سوسشعه   گزارش برنامه .5
 سوس  اداره کل راه و شهرسازی

های بخ  کماورزی در برنامشه شمشت سوسشعه    گزارش برنامه .3
 جهاد کماورزیسوس  اداره کل 

 سایر .6

5 96 25 

 نهمین جلسه
مورخ  12:31ساعت
11/16/69 

های فصول آموزش و پرورش عمومی، حمشل و  گزارش برنامه .1
هشای  نقل و سوانبخمی در برنامه شمت سوسعه سوسش  دسشتگاه  

 اجرایی ذیرب .

 سایر . .5

5 21 61 

 دهمین جلسه
 12:31ساعت 
 15/11/69مورخ 

 .1365سمریح الیحه بودجه سال  .1

هشای اجرایشی اسشتان در جش ب     ارائه گزارش عملکرد دسشتگاه  .1
 .1369اعتبارات ملی سال 

 سایر. .5

2 69 32 

 یازدهمین جلسه
مورخ  19ساعت 
16/15/69 

 ارائه گزارش برنامه جامع سالمت استان. .1
های عمرانی استان در سال گزارش در جصوص وضعیت پروژه .5

 جاری.

اورا سسشویه  های اجرایی در جصوص گزارش عملکرد دستگاه .3

2 25 65 
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 تعداد حاضرین تعداد مدعوین تعداد مصوبه دستور کار جلسه تاریخ جلسه شماره جلسه

 .1369( قانون بودجه 2سبصره )« و»جزانه بند 

 «.بوشهر آمار»معرفی برنامه کاربردی  .6

دوازدهمین 
 جلسه

 19:31ساعت 
 59/15/69مورخ 

هشای ذیشل ششورای    ارائه گزارش عملکرد سال جاری کارگروه .1
 ریزی و سوسعه استان و برنامه نیمه نخست سال آسی.برنامه

سرششماری عمشومی نفشوس و مسشکن سشال       ارائه نتای  کلشی  .5
1362. 

 سایر. .3

16 26 65 
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 ریزی و توسعه استان بوشهرهای ذیل شورای برنامهعملکرد کارگروهخالصه  -2

 نام کارگروه ردیف
 تعداد جلسات برگزار شده

 (69ساالنه )عملکرد 
 مصوبهتعداد 

 مصوبه 49 جلسه11 امور اقتصادیکارگروه تخصصی  1

 مصوبه 6 جلسه 3 کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع 1

 مصوبه 6 جلسه 3 کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 3

 کارگروه تخصصی امور بانوان 9
 جلسه  8

 
 مصوبه 18

 مصوبه 8 جلسه 6 شهرسازیکارگروه تخصصی راه و  5

6 
کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
 مصوبه 16 جلسه 3

 مصوبه 18 جلسه 6 کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی استان 7

8 
آمار، محیط زیست زیست و  کارگروه آمایش سرزمین،

 توسعه پایدار
 مصوبه71 جلسه 11

 


