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 شـوراي  مصـوب  هـا،  اسـتان  به فني اختيارات واگذاري قانوني اليحه واحده ماده 5 بند استناد به

 قانون 80 تبصره اصالح قانوني اليحه واحده ماده »ج« بند يك تبصره و 1358 سال در اسالمي انقالب

ـ  قـانون  به مواد يبرخ الحاق قانون 17 ماده نيهمچن و كشور كل 1356 سال بودجه ـ  ميتنظ  از يبخش

 سـازمان  يسـو  از استان يفن يشورا كار روش نامه نييآ ،4/12/1394 مصوب) 2( دولت يمال مقررات

  .شود يم ابالغ وستيپ شرح به كشور بودجه و برنامه

ـ ته ها استان يفن يشوراها يشنهادهايپ يبند جمع و يبررس از پس نامه نييآ نيا  بـه  و شـده  هي

ـ  نامه نييآ ،1/10/1395 خيتار از نامه نييآ نيا ابالغ با. است دهيرس سازمان نيا بيتصو  مصـوب ( يقبل

 .شود يم لغو) 1379 سال

 
 

 

   
 

 



  5از   1صفحه 
 

 محترم سازمان برنامه و بودجه استانهاكليه استانداران محترم و روساي 
 840608/95                      شماره :

  22/08/95                         تاريخ :

 استان آيين نامه روش كار شوراي فني  موضوع:

  فعاليتمحدوده  -1ماده 

هاي  برداري و نگهداري دستگاه ها و پروژها در مراحل مطالعه، اجرا، بهره ها شامل تمامي طرح محدوده فعاليت شوراي فني استان -1-1
و يا  قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي مشمول ماده  ماده يك قانون برگزاري مناقصات و يا دستگاه» ب«استاني مشمول بند 

ها از محل درآمد عمومي از  ها و عمليات اجرايي در سطح استان است كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آن شامل آن دسته از طرح
هاي اجرايي مركزي به  ها از طرف دستگاه ملي استاني شده كه اجراي آن هاي ملي و ها و پروژه بودجه استان تامين شده و يا طرح

 يض شده است.هاي استاني تفو دستگاه
هاي  هاي ملي كه در سطح استان در حال اجراست، نظارت عاليه داشته و نتايج و گزارش تواند بر پروژه شوراي فني استان مي -1-2

 نظارتي خود را به مراجع ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايد.

  اعضاء -2ماده 

 شود؛ اعضاي زير تشكيل مي شوراي فني استان زير نظر استاندار و با -2-1
 امور عمراني استاندار  معاون هماهنگي •
  رييس سازمان برنامه و بودجه استان (دبير شورا) •
 و شهرسازي استانديركل راه م •
 كشاورزي استانجهاد  رئيس سازمان •
 مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان •
 مديرعامل شركت آب و فاضالب در استان •
 اي استان ب منطقهمديرعامل شركت آ •
 مديرعامل شركت برق در استان •
 معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان •
 رييس دانشگاه علوم پزشكي استان •
 بنياد مسكن انقالب اسالمي استان •

شورا  در صورت وجود چند مديرعامل در حوزه آب و فاضالب و برق عضو مورد نظر با توجه به شرايط استان به پيشنهاد دبير تبصره:
 شود. انتخاب مي

هاي صنفي و  ها، انجمن هاي اجرايي استان، مديركل استاندارد، شهرداري دستگاه تواند از نمايندگان ساير شوراي فني استان مي -2-2
نظر، خبره و معتمد براي مشورت (بدون حق  اي، سازمان نظام مهندسي (ساختمان، معدن، كشاورزي) و ساير اشخاص صاحب حرفه

  جلسات دعوت به عمل آورد. براي حضور درنامه  ر امور موضوع اين آيينراي) د

 



  5از   2صفحه 
 

 محترم سازمان برنامه و بودجه استانهاكليه استانداران محترم و روساي 
 840608/95                      شماره :

  22/08/95                         تاريخ :

 استان آيين نامه روش كار شوراي فني  موضوع:

 تشكيل جلسات -3ماده 

 شود.  رياست استاندار و حداقل يك بار در ماه تشكيل ميبه  جلسات شوراي فني استان -3-1
 ، سمت دبيري شوراي فني استان را به عهده خواهد داشت. وي در امور فني رييس سازمان برنامه و بودجه استان يا نماينده -3-2

 .جلسات با شركت حداقل دو سوم از اعضا و با حضور دبير رسميت خواهد يافت -3-3

  اصلي داراي حق راي معتبر خواهد بود. مصوبات شوراي فني استان با راي موافق نصف به اضافه يك اعضاي -3-4

هاي مصوب آن، به عهده دبيرخانه شوراي فني استان (سازمان برنامه و  ساس برنامه مدون و اولويتتعيين دستور جلسه شورا، بر ا -3-5
نامه رسمي حداقل سه روز كاري قبل از موعد جلسه توسط دبير براي اعضا ارسال  بودجه استان) است. دستور جلسه و دعوت

 .گردد مي

دو روز كاري قبل از موعد جلسه مراتب را دبيرخانه شورا  اشد، بايد حداقلچنانچه حضور هر يك از اعضا به داليل موجه ميسر نب -3-6
 سطح معاون (بدون حق راي) در جلسه الزامي است. نماينده وي حداقل در  حضورغياب هر يك از اعضا،  اطالع دهد. در

 العاده با پيشنهاد هر يك از اعضا و تاييد دبير شورا تشكيل خواهد شد. جلسات فوق -3-7

 

 و اختيارات وظايف -4ماده 

هاي  فني و اجرايي كشور با توجه به ويژگي هاي مطروحه توسط عوامل ذينفع در نظام بررسي اشكاالت و موانع اجرايي طرح -4-1
 .ها رفع اشكاالت و اعمال آن به منظورهاي الزم  حل اي استان و تعيين راه اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و منطقه

هاي  از توان فني و مهندسي عوامل اجرايي موجود در استان و ايجاد زمينه مشاركت تشكل آوردن امكان حداكثر استفاده فراهم -4-2
 تخصصي) در تصميمات شورا.–غيردولتي استاني (صنفي

سازي مصالح و  ميهاي اجرايي استان در تامين، توليد، استانداردسازي و بو ايجاد زمينه الزم براي حداكثر استفاده از ظرفيت -4-3
 هاي نو مطابق با مالحظات زيست محيطي. گيري از انرژي هاي نوين ساخت و بهره فناوري

 منظور ارتقاي توان فني، مهندسي و تخصصي عوامل اجرايي استان. ايجاد شرايط مناسب به -4-4
ها، به منظور استقرار نظام مديريت پروژه (كنترل هزينه، كيفيت، زمان و ...) و رعايت موازين  ها و پروژه طرح نظارت و ارزيابي -4-5

برداري با استفاده از توان فني و  در مراحل مطالعه، طراحي، اجرا و بهرهو معيارهاي پايداري محيط زيست  HSEايمني و ضوابط 
 . مهندسي و تخصصي استان

هاي مرتبط با نظام فني و اجرايي، ضوابط تشخيص صالحيت  و تدوين مقررات فني، بخشنامه نيازسنجي اركت درهمكاري و مش -4-6
 پيمانكاران و مشاوران و تهيه فهارس بهاي پايه.

وز ها، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنكه مبلغ حاصل از آن از آخرين نصاب معامالت متوسط تجا تجديدنظر در نرخ پيمان -4-7



  5از   3صفحه 
 

 محترم سازمان برنامه و بودجه استانهاكليه استانداران محترم و روساي 
 840608/95                      شماره :

  22/08/95                         تاريخ :

 استان آيين نامه روش كار شوراي فني  موضوع:

 ننمايد.
حل اختالف ميان عوامل اجرايي در چارچوب وظايف و مقررات موضوعه شوراي فني استان طبق مفاد ماده حل اختالف در شرايط  -4-8

 .در صورت توافق طرفين عمومي حاكم بر قرارداد و يا
هاي انعقاد قرارداد براساس  ساير روشبررسي و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پايه يا  -4-9

 .در چارچوب ضوابط و مقررات گزارش توجيهي باالترين مقام دستگاه اجرايي استان
 هاي مختلف در صورت نياز و پيشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه كشور به منظور تاييد.  تهيه فهارس پايه استاني براي رشته -4-10
توجيه فني و ضرورت  و مشخصات فني همسان، متناسب با شرايط و اقليم استان، در صورت وجود ها اصالح و تصويب نقشه -4-11

 .پروژه
هاي اجرايي استان مبني بر اجرا به روش اماني، با توجه  بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي ارسالي از طرف دستگاه -4-12

 مربوطه.به گزارش توجيهي دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات 

هاي پايه كه توسط سازمان  بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت به قيمت اي جهت پيش تهيه ضرايب منطقه -4-13
 برنامه و بودجه كشور تنظيم شده و پيشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه كشور براي تاييد.

 .پيشنهاد دبير شورا عمراني جديد استاني با هاي گيري و ساماندهي شروع پروژه همكاري در تصميم -4-14

 ريزي و توسعه استان در راستاي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور. همكاري با شوراي برنامه -4-15

هاي ابالغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور بر عهده شوراي فني استان  هايي كه طبق ضوابط و بخشنامه ساير ماموريت -4-16
 .گيرد قرار مي

 اركان -5ماده 

يي متشكل از ها هاي مناسب، از كارگروه حل شوراي فني استان به منظور بررسي دقيق موضوعات مرتبط و دستيابي به راه -5-1
نظام فني  آموزش و ترويج ضوابط كارگروه«، »كارگروه نظارت«، »كارگروه پيمان و ضوابط فني«هاي كارشناسي با عناوين  گروه

 كند.  مياستان استفاده برنامه وبودجه با دبيري نماينده سازمان » كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت« و »و اجرايي

 ها خواهد بود.  اداره جلسات با دبير كارگروه -5-2

كل راه و شهرسازي،  متشكل از كارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كارگروه پيمان و ضوابط فني -5-3
اي، (شركت آب و فاضالب شهري و روستايي و شركت برق  كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه اداره

ره كل جهاد كشاورزي، يك نفركارشناس حقوقي به انتخاب حسب مورد)، بنياد مسكن انقالب اسالمي، ادا-اي و توزيع برق منطقه
است كه (به انتخاب دبيرخانه) هاي صنفي، تخصصي و مهندسي استان  هاي انجمن رييس سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده

ي، نظرات پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي فن 4از ماده  12و  9، 8، 7، 1در خصوص بندهاي 
 .دهد كارشناسي خود را به شوراي فني ارايه مي



  5از   4صفحه 
 

 محترم سازمان برنامه و بودجه استانهاكليه استانداران محترم و روساي 
 840608/95                      شماره :

  22/08/95                         تاريخ :

 استان آيين نامه روش كار شوراي فني  موضوع:

كل  كل راه و شهرسازي، اداره كارگروه نظارت متشكل از كارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه وبودجه استان، اداره -5-4
اي  شركت برق منطقهاي، (شركت آب و فاضالب شهري و روستايي و  نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه

حسب مورد)، شهرداري به انتخاب دبير شورا، اداره كل جهاد كشاورزي، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، -و شركت توزيع برق
بوده كه در خصوص (به انتخاب دبيرخانه) هاي صنفي تخصصي مهندسي استان  هاي انجمن بنياد مسكن انقالب اسالمي، نماينده

پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به  4ماده از  14و  11، 5بندهاي 
 .نمايد شوراي فني ارايه مي

، اداره برنامه و بودجه استانسازمان  ،نظام فني و اجرايي متشكل از كارشناسان منتخب استانداري آموزش و ترويج ضوابط كارگروه -5-5
اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت آب  ،اي، اداره كل استاندارد، اداره كل راه و شهرسازي كل آموزش فني و حرفه

هاي صنفي تخصصي مهندسي استان (به  هاي انجمن ، نمايندهبرنامه و بودجه استان اي، مركز آموزش و پژوهش سازمان منطقه
 10، 6، 4، 2 هاي مركز استان بوده كه در خصوص بندهاي دانشگاه انتخاب دبيرخانه) و يكي از اعضاي هيات علمي دانشكده فني

پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شوراي فني ارايه  4از ماده  13و 
 .نمايد مي

كل  سازمان برنامه و بودجه استان، اداره  كارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت متشكل از كارشناسان منتخب استانداري، -5-6
هاي  هاي انجمن صنعت، معدن و تجارت، اداره كل راه و شهرسازي، اداره كل استاندارد، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، نماينده

 4ماده  از 3(به انتخاب دبيرخانه) و دانشكده فني دانشگاه مركز استان بوده كه در خصوص بند صنفي تخصصي مهندسي استان 
 .نمايد پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شوراي فني ارايه مي

ها و  هاي اجرايي، اعضاي هيأت علمي دانشگاه توانند بر حسب مورد، عالوه بر اعضا از ساير كارشناسان دستگاه ها مي كميته -5-7
 .يز براي حضور در جلسات دعوت كنندنظر ن  اشخاص حقيقي صاحب

 شود.  توسط دبير شوراي فني استان صادر ميها  احكام انتصاب كارشناسان كارگروه -5-8

نامه توسط كارگروه مربوط تدوين و به تاييد  هاي كارشناسي در چارچوب وظايف اين آيين دستورالعمل روش كار هر يك از كارگروه -5-9
 يد.شوراي فني استان خواهد رس

ها پس از ابالغ دبير شورا الزم االجراست.  مصوبات شورا در محدوده وظايف و اختيارات قانوني براي تمامي عوامل اجرايي پروژه -6ماده 
 .ها، پس از تأييد و تصويب شورا نافذ است وظايف و اختيارات شوراي فني غيرقابل تفويض بوده و نظرات كارشناسي كميته

هاي اجرايي از نظر رعايت قوانين و مقررات عمومي دولت نخواهد بود و همواره طبق  نامه رافع مسئوليت دستگاه آييناجراي مفاد  -7ماده 
 هاي اجرايي است. هاي عمراني با دستگاه ) قانون برنامه و بودجه مسئوليت تهيه و اجراي طرح21ماده (

هاي مربوط به آن در  نامه ي بر خالف قوانين و مقررات جاري و آيينهاي دبيرخانه شوراي فني استان مكلف است چنانچه موضوع -8ماده 
مغايرت آن را براي اطالع شورا در جلسه عنوان نمايد و در صورت اتخاذ چنين تصميماتي،   گيري شورا باشد، داليل شرف تصميم



  5از   5صفحه 
 

 محترم سازمان برنامه و بودجه استانهاكليه استانداران محترم و روساي 
 840608/95                      شماره :

  22/08/95                         تاريخ :

 استان آيين نامه روش كار شوراي فني  موضوع:

ورت سازمان برنامه و بودجه كشور مراتب را كتبا به شوراي فني استان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهد. در اين ص
كند  موضوع را بررسي و حداكثر ظرف مدت يك ماه، نظر قطعي خود را براي انعكاس آن به دبيرخانه شوراي فني استان اعالم مي

 كه پس از اين اعالم نظر، قابل اجرا خواهد بود.

 .است شور در مهلت مقرر، راي شوراي فني استان اجراييكبرنامه و بودجه صورت عدم دريافت پاسخ از طرف سازمان در  تبصره:       

از جمله مصوبات و تصميمات را در  هاي زيرمجموعه دبيرخانه شوراي فني استان موظف است، مستندات عملكرد شورا و كارگروه -9ماده 
 ارسال كند. سامانه شوراي فني ثبت و به مراجع ذيربط

ها،  تامين تجهيزات و ساير فعاليت هاي ميداني، هاي آموزشي، پژوهشي، بررسي انجام فعاليتدبيرخانه شوراي فني استان براي  -10ماده
بيني تامين اعتبار برابر مقررات در بودجه سنواتي استاني به دبيرخانه شوراي  كند و براي پيش نيازهاي مالي الزم را برآورد مي

 دهد. ريزي و توسعه استان پيشنهاد مي برنامه

االجراست. با ابالغ  تبصره به تصويب رسيده و از تاريخ ابالغ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور الزم 2ماده و  11نامه در  آييناين  -11ماده 
 شود. ها و ضوابط قبلي مربوطه لغو مي نامه نامه، تمامي آيين اين آيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


