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 نحوه تدوين برنامه ششم توسعه: كليات

هاي بعد شرح داده شده ه، در قسمتلمراحل كلي زير انجام خواهد شد. تفصيل هر مرحبراي تهيه برنامه ششم توسعه

 است.

و فرابخشموجود تهيه گزارش عملكرد گذشته، تبيين وضع-1  بخش

و روند تحوالت بخش/ كارشناسي دستگاههاي گزارشدر اين قسمت با تكيه بر هاي اجرائي مربوطه، وضعيت

و ميزان تحقق اهداف سند چشمهاي سالفرابخش در  و پنجم بررسي انداز در قياس با كشورهاي حوزه برنامه چهارم

مي،سند و مورد ارزيابي قرار وو محدوديتهاظرفيتگيرد. همچنين ساختارهاي حقوقي هاي قانوني نيز بررسي شده

و عدم موفقيتمهمترين داليل موفقيت نهايتاً و همچنين چالشها ب هاي فعلي تبيين خواهد شد.ها ذكر استه الزم

و فناوري، رقابتدر اين بررسي توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهره توازن منطقه نگري، پذيري، برونوري، دانش

ظرو نهايتاً حضور بخش خصوصي، توسعه صادراتاي،  ميفيتاستفاده از  باشد. ها مورد تاكيد

و چالشبيني آينده، ظرفيتتهيه گزارش پيش-2  رو هاي پيشها

ميدر اين قسمت ابتدا پيش و فاصله آن با شرايط مطلوب انجام و سپس با بيني نسبت به ادامه وضعيت موجود گيرد

و جهاني مبتني بر واقعاتكاء به تحليلي كه از چشم انداز ملي، منطقه و بين اي المللي، نگري نسبت به شرايط داخلي

و ظرفيتهافرصتگيرد، نقاط قوت، ضعف، انجام مي و چالش، تهديدها بيني در آينده مشخص هاي قابل پيشها

و همچنين پتانسيلمي و بدين ترتيب موانع توسعه ميشود  شود. هاي توسعه بخش/ فرابخش شناسائي

 هيه تصوير كالن برنامهت-3

وهاسياستبا توجه به روصادي، شرايط بينشرايط اقتي كلي ابالغي و چالشظرفيت، المللي پيش ها، تصوير ها

و خطوط كلي حركت از جمله  و همچنين اهداف كالن اقتصادي اهداف كالن اقتصاديكالن برنامه شامل اهداف

ازهاو همچنين روابط ساختاري بين بخشهابا استفاده از مدلهابخش و پس و تهيه تائيد ستاد تدوين برنامه

ميتصويب شوراي اقتصاد به كليه شوراهاي برنامه .دشوريزي ابالغ
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 بازنگري ضوابط ملي آمايش سرزمين-4

و اجرايي خواهد شد. اول،خاص مقولهريزي برنامه ششم، دو در راستاي اعمال رويكرد آمايش در نظام برنامه پيگيري

(پروگرام و تدوين برنامه عملياتي تحقق آنها با هدف تعادل تعريف موضوعات خاص مكان محور هاي آمايشي)

و عملياتي بخشبخشي به سازمان فضايي كشورو دوم اعمال رويكرد آمايش در برنامه ها توسط هاي راهبردي

و در جريان تدوين اسناد برنامه چه در اليحه هاي ملي ذيربط. براي اينكدستگاه ه بخش بتواند اين رويكرد را مالحظه

را،و چه بعد از ابالغ قانون عملياتي نمايد ضرورت دارد مجموعه اسناد آمايش كه قابليت ايفاي نقش راهنماي بخش

و در دسترس قرار داده شود. اباالضوابط ملي آمايش سرزمين دارند تهيه ست كه در اين رابطه وجود ترين سندي

و تصويب آن، تغييرات بين و منطقهدارد. با توجه به گذشت زمان بيش از ده سال از تدوين اي، تغيير المللي

و باز تدوين آن مهمسياست و ساير مالحظات، بازنگري و اجتماعي دولت و اوليهاي اقتصادي ترين كاري است ترين

هاي اصلي در استقرار جمعيت، انواع گيري(ضوابط ملي آمايش سرزمين) جهتكه بايد انجام گيرد. در اين سند 

و اولويتفعاليت محيطي، هاي كشور با رعايت مالحظات زيستدر سازماندهي شبكه زيرساخت دارهاي اقتصادي

و پدافند غير عامل لحاظ خواهد شد.- امنيتي  دفاعي

شتهيه سند راهبردي بخش / فرابخ-5

و برنامهشوراهاي بههاظرفيتريزي براساس گزارش عملكرد گذشته و با عنايت وي آينده  تصوير كالن برنامه

بخش/ فرابخش، راهبردها، تصوير كالنضوابط ملي آمايش سرزمين، اسناد راهبردي بخش / فرابخش را مشتمل بر

و منابع درمالي سياستها، الزامات تحقق اهداف و فراو شيوه تامين آن ميرا بخش بخش  الزم بذكر استنمايند.تهيه

ميقانون برنامه عملياتي بخش / فرابخش پس از تصويب .دشوبرنامه ششم تهيه

 تهيه برنامه عملياتي موضوعات خاص-6

بيانگر ضرورت توجه همه جانبه به برخي از موضوعات ويژه برنامه توسعه كشور شناسي يكي از نتايج مطالعات آسيب

همراه باشد، با توجه به اهميت اين موضوع مقرر گرديد در مورد موضوعات خاص،ميو خاص در زمان طراحي برنامه

، تهيه گردد.براي دستيابي به اهداف مورد نظربرنامه عملياتي با سند راهبردي، 
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 تهيه اسناد توسعه استان-7

ريزي استانها همگان با تهيه سند راهبردي بخش / فرابخش، نسبت به تهيه گزارش وضعيت موجود راهاي برنامهشو

و پيرامون،  و براساس نتايج سندو چالشهافرصتو شرايط آينده و استان را تبيين نموده هاي آينده در حوزه منطقه

و براساس ضوابط ملي آمايش سرزمين  ها، سند توسعه آنداز توسعه استانو سند چشمراهبردي بخش / فرابخش

و پس از تهيه گردد. الزم بذكر است برنامه عملياتي توسعه استاناستان تهيه مي ها پس از تصويب سند توسعه استان

و در تطابق با آن تهيه مي  شود.برنامه عملياتي بخش / فرابخش
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 ريزيدر شوراهاي برنامهتهيه سند راهبردي بخش / فرابخش دستورالعملفصل اول:

و اسناد راهبردي بر اساس رويه ذيل گزارش،برنامه ششمبخش/ فرابخش ريزي شوراهاي برنامه هاي الزم را تهيه

و ستاد برنامه قرار   دهند.ميرا براي سير مراحل تكميلي در اختيار كميته تلفيق

 بخش / فرابخش موجود گذشته، تبيين وضعتهيه گزارش عملكرد-1

(بررسي تحوالت گذشته از ابتداي سند چشميتب-1-1 و تحليل وضع موجود  انداز تاكنون) ين

ازبا در اين قسمت ، هاي سنجشو مبتني بر شاخص هاي اجرائي مربوطههاي كارشناسي دستگاهگزارش استفاده

و روند وميبيان،و پنجم با استفاده از آمار رسمي برنامه چهارمهاي در سال بخش/ فرابخشتحوالت وضعيت گردد

و ساير شاخصبه شاخصءهمچنين با اتكا هاي مرتبط هاي تهيه شده دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

و بويژه كشورهاي رقيب وضعيت بخش/ فرابخش درجهت اهداف سند چشم انداز در قياس با كشورهاي حوزه سند

و عدم موفقيت. در اين ارتباط مهمترين داليل موفقيتشودسنجيده مي و همچنين چالشها حاكم بر فعلي هاي ها

ب وري، ذكر است در اين بررسي توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهرهه بخش / فرابخش تبيين خواهد شد. الزم

از توسعه صادراتاي، توازن منطقه،حضور بخش خصوصينگري، برونپذيري، فناوري، رقابتو دانش و استفاده

ميها ظرفيت  باشد. مورد تاكيد

و محدوديت، ظرفيتساختارها-2-1 و قانوني هاي حقوقيها

و ظرفيت و محدوديتدر اين قسمت به لحاظ مشخص شدن ساختارهاي حقوقي هاي حقوقي بخش/ فرابخش، هاي

و الزامات قانوني با تاكيد بر اصول قانونءالزم است با اتكا و مقررات موجود، حيطه وظايف، اختيارات به قوانين

و نهايتاً و محدوديتظرفيت اساسي در خصوص بخش/ فرابخش مشخص گردد و مقرراتي حاكم بر ها هاي قانوني

 شود.بخش/ فرابخش تهيه مي
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و چالشظرفيتپيش بيني آينده، تهيه گزارش-2  هاي پيش رو ها

و وضعيت مطلوب، پيش الزم است به منظورمرحله اول در بيني از ادامه مشخص شدن فاصله بين شرايط موجود

و با مقايسه آنهاي كليهاسياستشرايط تحقق مفاد بيني بر اساسهمچنين پيشووضعيت موجود  انجام گرديده

و مطلوب براي طول دوره پنج ساله برنامه ترسيم گردد.  فاصله بين وضعيت موجود

و مقايسه آن با تجربه ايران، شكاف در مرحله دوم با بررسي وضعيت برنامه هاي حوزه مربوطه در كشورهاي منتخب

م ميو عقب ماندگي بخش/ فرابخش از سطوح مشابه در كشورهاي  گردد. وفق مشخص

ازتحليلبه منظور تبيين شرايط حاكم در آينده بخش/ فرابخش، در مرحله سوم و جهاني انداز ملي، منطقهچشمي اي

و بينواقع مبتني بر به تبيين وضعيت فعلي بخش/ءسپس با اتكا.رديگمي، انجام المللينگري نسبت به شرايط داخلي

) و چالشو ظرفيت، تهديدهاهافرصت،ضعف)، نقاط قوت،1-1بندفرابخش مشخص بيني در آينده هاي قابل پيشها

 شود.مي

سوانتظار بر اين است كه نتايج اين گزارش و مطلوب از يك و همچنين فاصله با فاصله بين شرايط موجود

و از سوي ديگر هاي كه با توجه با تكيه بر تحوالت پيش رو آينده، مهمترين ظرفيت كشورهاي منتخب را نشان دهد

نمهاسياستبه سمت اهداف حركتتوان زمينه به آنها مي و بدين.نمايد مشخصراد،وي كلي برنامه را تحقق

و همچنين پتانسيل .شودهاي توسعه بخش/ فرابخش شناسائي ترتيب موانع توسعه

ب و فناوري، رقابتبررسي توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهرهذكر است در اينه الزم پذيري، وري، دانش

ازتوسعه صادرات اي، توازن منطقهنگري، حضور بخش خصوصي، برون مورد تاكيد نشده ستفادهاهاي ظرفيت استفاده

 باشد. مي

 توسعه بخش / فرابخشتهيه سند راهبردي-3

و پيش در اين مرحله پس از تهيه گزارش و تبيين چالشبررسي وضعيت موجود و بيني آينده ي آيندههافرصتها

و تجربه سياستهاسياستبه مفادءالزم است با اتكا و تجربهي كلي ابالغي برنامه ششم يهاسياستگذاري گذشته

،و كمي كلي، سند راهبردي شامل اهدافو همچنين اسناد مربوط به نتايج آمايش سرزمين موفق كشورهاي پيشرو

وهاسياست راهبردها، مو شيوه تامينو الزامات د نياز تهيه گردد.رمنابع مالي
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ي كلي مرتبط با حوزه بخش/ فرابخشهاسياستتبيين مفاد-1-3

و راهبردهاي اصلي باشدميي كلي ابالغي مقام معظم رهبري باالترين سند توسعه برنامههاسياست كه اهداف كالن

و فرهنگي نشان مي برنامه ريزييدهد. لذا الزم است شوراحركت كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي

وهاسياستتحليلي دقيقي از  در ارتباط با حوزهي مورد تاكيد در اين ابالغيههاسياستي كلي ابالغي برنامه ششم

ب مرتبط با خود داشته باشند. و اهداف فرابخش/خشانتظار بر آن است كه نتيجه اين بخش در طراحي راهبردها

 مورد استفاده قرار گيرد. 

 بخش / فرابخش تصوير كالن-2-3

توسط ستاد برنامه كالن تصوير،بيني تحوالت آيندهو پيشهاي كلي برنامه ششم توسعه، سياست مفادبا توجه به

و برنامه تبيين مي ميبرنامهاي در اختيار شوراهبه همراه ضوابط ملي آمايش سرزمين گردد گيرد. ريزي مربوطه قرار

، نسبتو با توجه به اسناد فوق الذكربرنامه كالن تصويرو در راستاي1سپس شوراها با توجه به نتايج مطالعات بند 

مي كلي به تعيين اهداف ببخش/فرابخش اقدام و كليذكر است، اهدافه نمايند. الزم بايد با توجه به شرايط موجود

و با توجه به الزامات تحقق و آنها آينده  بطور واقع بينانه تعيين شوند. مشروط بر امكان پذيري

ترسيم گردد. در اين ارتباط شوراهاي بخش/ فرابخش اهداف كليرود در اين قسمت، بدين ترتيب انتظار مي

(را بخش/ فرابخش اهداف كليتصوير كاملي از روند ريزي بايدبرنامه اي كه به گونه نموده ارائه)1مطابق جدول

و   را به صورت شفاف بيان نمايد. در برنامه روند تحقق شاخص مبدا، مقصد

 بخش / فرابخش تصوير كالنتعيين راهبردهاي تحقق-3-3

راهاي اصلي كه جهتددر تهيه راهبر و چارچوب حركت مي گيري  موارد ذيل بايد انجام گيرد: دهد،نشان

و تهديدهاهافرصتنقاط قوت، ضعف،و ضوابط ملي آمايش سرزمين،)2و1( هاي به نتايج مطالعه بندءبا اتكا-

و ظرفيتو همچنين چالش بخها و تهيه/فرابخششهاي پيش رو در و شوراها بر اساس مدل گرديده ها

( راهبرديريزي هاي مختلف برنامهروش و بر اساس تحقق اهداف SWOTاز جمله روش ركلي) هبردهايا،

و الزم بذكر است در اين قسمت توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهره مي نمايند. تهيهاوليه را  وري، دانش
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و استفاده از اي، توازن منطقهنگري، حضور بخش خصوصي، پذيري، برونفناوري، رقابت توسعه صادرات

. باشدميمورد تاكيد استفاده نشده هايظرفيت

و محورهاي مهم براي،ي كلي ابالغيهاسياستمبتني بر مفادو)3-1با توجه به نتايج مطالعه بند(- نكات

 گردد.ميتهيه راهبردها مشخص 

و با مرور تجربه موفق كشورهاي منتخب، شوراي برنامه- ريزي نسبت به استخراج مهمترين راهبردها

كهاسياست و يا در كه هم اكن(در حوزه مرتبط) شورهاي مورد نظر در اين ون مورد توجه قرار گرفته است

ميريزي آينده آنها مورد توجه قرار مي گيردبرنامه  نمايند.، اقدام

و بر اساس مفاد اهداف كليتحقق در راستاي ريزي در نهايت شوراي برنامه- ي كليهاسياستبخش/فرابخش

و مبتني بر نتايج مطالعات باالابالغ تو با تاكيد بر اجراي شيوه هاي نويني و پيشنهاد، نسبت به ي راهبردهاهيه

 درج مي شود.)1(و نتايج در جدول شماره نمايد.نهائي اقدام مي

 تعيين اهداف كمي بخش / فرابخش-4-3

وها، اهداف كمي شاخصو اسناد مربوط به حوزه آمايش سرزمينو راهبردهاي تعيين شده اهداف كليمتناسب با

مي متغيرهاي اساسي و ظرفيت. شوندبخش/ فرابخش تعيين و در حد اين اهداف بايد با توجه به شرايط هاي پيش رو

و و فيزيكي كشور در طول برنامه تعيين شوند و فني اي بگونه ها بودهبا نتايج ساير حوزهو هماهنگ سازگار توان مالي

ميكه  و امكان نمايد اوالًالزاماتي كه از ساير حوزه ها مطالبه در اين ها تدبير شده باشد.در برنامه ساير حوزه ثانياپذير

(ها ريزي بايد تصوير كاملي از روند اين شاخصارتباط شوراهاي برنامه به)2مطابق جدول شماره را ترسيم نموده

و گونه . در طول دوره برنامه به صورت شفاف بيان نمايدراند تحقق شاخصرواي كه مبدا، مقصد

 هاي بخش / فرابخشتعيين سياست-5-3

( راهبردهاي تعيين شده در قالب مجموعه،ريزيشوراي برنامه،و اسناد مربوط به حوزه آمايش سرزمين)3-3در بند

( هاي سياست را3-4الزم براي تحقق اهداف كمي تعيين شده در بند () مي)4مطابق جدول شماره نمايند. اين تهيه

و هماهنگ بايدهاسياست و لذاي اتخاذ شده در ساير حوزههاسياستبا سازگار در اين قسمت الزم هاي اتخاذ گردد

الزم بذكر است در اين قسمت توجه به عناصر هاي الزم را بعمل آورند. هماهنگي،ريزي مرتبطاست شوراهاي برنامه
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و فناوري، رقابتاصلي برنامه شامل بهره اي، توازن منطقهپذيري، برون نگري، حضور بخش خصوصي، وري، دانش

و استفاده از ظرفيت . باشدميمورد تاكيد استفاده نشده هاي توسعه صادرات

و تجهيز منابع برآورد كلي-4  تامين

و فيزيكي زير ساختي،ماليگزارشي از منابع در اين قسمت و نحوه تامين آنها در طول برنامه شامل فني مورد نياز

 موارد ذيل تهيه مي گردد.

و مالي مورد نيازبراي تحقق اهداف كمي مورد برآورد كلي-1-4 (تكنولوژي) منابع فيزيكي زير ساختي، انساني، فني

 نظر

به-2-4 و تجهيز منابع براي دستيابي )3مطابق جدول شماره( اهداف تعيين شده پيشنهاد نحوه تامين

و شوراها بايد در ظرف منابع مالي اعالم شده از سوي ستاد بديهي است ظرفيت منابع مالي در برنامه محدود بوده

و  اي كه شرط امكانپذيري تحقق اهداف به لحاظ اقدام نمايند بگونههاسياستبرنامه نسبت به تعديل اهداف

 در كل برنامه رعايت گرددمحدوديت منابع مالي 

و سياستها ساير الزامات-5  تحقق اهداف

و در اين قسمت وهاسياستبراي تحقق اهداف ريزي، مجموعه به تشخيص شوراي برنامهو در صورت ضرورت

و حقوقي الزم نهادي، اصالحات ميساختاري گزارشي از ريزي در صورت ضرورت، شوراي برنامه. بنابراين گرددتهيه

و اثرگذاري آن مبتني بر محورهاي ذيل  و داليل ارائه اصالحات ميروند گذشته . نمايدارائه

 نهادياصالحات-

 ساختاري اصالحات-

 اصالحات حقوقي-

 صالحات فراينديا-

 ساير اصالحات-
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(در صورت لزوم)هپيشنهاد احكام برنام-6  اي

و براي اليحه برنامه، شوراي برنامه ريزي در راستاي تحقق اهدافدر صورت ضرورت به پيشنهاد حكم قانوني

(هاسياست و تدوين برنامه، با رعايت نكاتو با رعايت اصول تدوين برنامه)4-4و3-4ي بند مندرج در نظام تهيه

و پيشنهاد مي  نمايد. ذيل مجموعه احكام مورد نظر را تهيه

و-1 و در راستاي راهبردها از مجلس شوراي كسب اجازه، آن مواردي كه نيازمندهاسياست براي تحقق اهداف

را توسعهو موانع بودهاسالمي  و يا زمينه تحقق منابع جديدي را فراهم اي و يا خالء قانوني را نموده برطرف

و پيشنهاد مي گرددنمايدبرطرف مي از الزم بذكر است چنانچه اين پيشنهادها مستلزم منابع مالي باشند.، تهيه

 ظرفيت منابع مالي خود بخش/ فرابخش تامين خواهد شد.

مي-2 و بدون كلي گويي باشد.هر يك از احكام  بايست به شيوه نگارش احكام قانوني، شفاف، مشخص

اي كه قابليت عملياتي شدن طي برنامه را سازگاري زماني احكام با دوره پنجساله برنامه رعايت شود به گونه-3

 داشته باشند.

و تصويب آيين نامهدر-4 و زمان الزم مواردي كه نياز به تهيه و همكار هاي جديد است، دستگاههاي مسئول

و تصويب آنها در متن احكام آورده شود.  براي تهيه

مي-5 كند با شوراي بخش در مواردي كه حكم پيشنهادي تكليف يا تكاليف خاصي را براي ساير بخش ها ايجاد

 ياد شده هماهنگي شده باشد 

و ساير مولفه هاي مربوطهها، شيوه اجرابرنامه عملياتي بخش/ فرابخش شامل اهداف، شاخص و منابع مالي

 پس از تصويب قانون برنامه ششم تهيه خواهد شد.

 باشد: بنابراين بطور خالصه ترتيب طرح موضوعات در شوراهاي برنامه ريزي به شرح زير مي

تب تهيه�  ين وضع فعلييگزارش عملكرد گذشته،

و چالشتهيه گزارش ظرفيت� و پيش بيني آيندهها  هاي پيش رو

و تنظيم� و تهيه هاسياستسند راهبردي شامل تصوير كالن، راهبردها، اهداف كمي

و تجهيز منابع مالي تهيه گزارش پيش�  بيني نحوه تامين

و� هاسياستتهيه گزارش الزامات تحقق اهداف

ب� (در صورت لزوم)رنامهتهيه پيش نويس احكام  اي
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واهداف-1جدول راهبردهاكلي

فرابخشكلياهدافرديف موجودواحدبخش/ وضع

سال )1393(پايان

ششم برنامه پايان

)1399(

هدفدستيابيبردهايراه كليبه
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اهداف-2جدول حسب بر كمي اهداف ششمكليتعيين برنامه در

بخش/فرابخشكلياهدافرديف

كمي درهدف وضعيت

سال پايان

1393

ششمسال برنامه هاي

13951396139713981399واحدعنوان
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كميماليمنابع-3جدول اهداف تحقق نياز آنمورد تامين شيوه برنامهو طول ريال)در سال(ميليارد قيمت 1393به
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سياستراهبردها-4جدول هاو

هاسياستراهبردهارديف
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 دستورالعمل تهيه برنامه موضوعات خاص فصل دوم:

و يا پيشرو توسعه مبتني بر بهره موضوعاتموضوعات خاص در برنامه ششم توسعه به عنوان برداري از ظرفيتها

شوند، عناوين موضوعات خاص پس از تصويب ستاد برنامه به هر يك مهار نقاط بحراني توسعه كشور تعيين مي

 شوراي هر موضوع خاص، برنامهتدوينو تهيهو مسئول شد. متولي ريزي ذيربط ابالغ خواهدبرنامه از شوراهاي

ميباشدميريزي ذيربط برنامه مينمايد شوراهاي برنامه. يادآوري ، باشندريزي كه داراي موضوعات خاص مصوب

و به همراه بايد ضمن تهيه سند راهبردي مربوط به موضوع خاص، فرابخش/بخشسند راهبردي گزارشات

موضوع خاص را با نگاه ويژه هاي الويت دار مربوطه اقدام ونهايتا برنامه عملياتي هستهنسبت به احصاء عناوين 

 نمايند.تهيه هر يك از اين عناوين به 

هافيزيكي، انساني اولويت اقدام وتامين منابع مالي، و فرابخش مي در تمامي بخش ها باشد. با موضوع خاص

.تكميلي، تهيه مي نمايندهاي الزم را براي سير مراحل ذيل گزارشريزي ذيربط، بر اساس رويه شوراهاي برنامه

هاي راهبردي موضوعات خاص مشابه اي از مستندات بويژه تا سطح برنامهقابل ذكر است بخش عمده

ميگزارش و فرابخشي ميهاي بخشي .1شودباشد كه ذيالً بيان

 خاصتهيه گزارش عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود موضوع-1

و تحليل وضع موجود موضوع خاص:-1-1  تبيين

و روند تحوالت آن در سالموجود موضوع خاص مبتني بر شاخص گزارش وضع هاي هاي سنجش وضعيت

و پنجم با استفاده از آمارهاي قابل استناد، تبيين مي ها گردد در اين ارتباط مهمترين داليل موفقيتبرنامه چهارم

و همچنينو عدم موفقيت تحليل خواهد شد. در اين بررسي توجه به عناصر اصلي،هاي فعلي حاكمچالشها

و فناوري، رقابتبرنامه شامل بهره اي، نگري، حضور بخش خصوصي، توازن منطقهپذيري، برونوري، دانش

و نهايتاً از توسعه صادرات موضوع هاي توسعهو قابليتهاهاي استفاده نشده، موانع، محدوديتظرفيتاستفاده

در هسته هايانتظار ميرود از نتايج اين مطالعات،. باشدميخاص مورد تاكيد  اولويت دار آن حوزه احصاء تا

و برنامه هاي عملياتي مورد توجه قرار گيرد.  طراحي اهداف، راهبردها، سياست ها

و تنظيم شده است.-1 و عملياتي تهيه و مشتمل بر اجزائ راهبردي  با توجه به اهميت موضوعات خاص، دستورالعمل آن به تفصيل
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و محدوديت، ظرفيت ساختار-2-1 و قانوني: ها  هاي حقوقي

وو محدوديتهاتعيين ساختار، ظرفيتدر اين قسمت براي ، الزم است با اتكاء به قوانين هاي حقوقي موضوع

و نهايتاً و الزامات قانوني با تاكيد بر اصول قانون اساسي مشخص گردد  مقررات موجود، حيطه وظايف، اختيارات

و محدوديتظرفيت ميها و مقرراتي حاكم بر موضوع خاص تبيين  شود.هاي قانوني

 بررسي تجربيات كشورهاي پيشرو مرتبط در موضوع خاص:-3-1

، بررسي وتعيين شاخص هاي توسعه اين قسمت شامل تعيين كشورهاي پيشرو با قابليت مقايسه اي با ايران

و نحوه  و چارچوب هاي حقوقي در تجربيات كشورهاي مذكور درموضوع خاص مورد نظر، ساختارها، برنامه ها

و موفقيتمواجهه با موضوع خا .باشدميهاي بدست آمده،ص

ي موضوع خاص:-2 و چالشهاي پيش رو  تهيه گزارش پيش بيني ظرفيتها

و وضعيت مطلوب، پيش بيني ادامه مرحله اولدر الزم است به منظورمشخص شدن فاصله بين شرايط موجود

و با مقايسههاسياستوضعيت موجود وهمچنين پيش بيني بر اساس شرايط تحقق مفاد  ي كلي انجام گرديده

و مطلوب براي طول دوره پنج ساله برنامه ترسيم گردد.  آنها فاصله بين وضعيت موجود

و و مقايسه آن با تجربه ايران، شكاف در مرحله دوم با بررسي وضعيت موضوع خاص در كشورهاي منتخب

 عقب ماندگي از سطوح مشابه در كشورهاي موفق مشخص مي گردد. 

و در مرحله سوم به منظور تبيين شرايط حاكم در آينده در موضوع خاص، تحليلي از چشم انداز ملي، منطقه اي

و بين المللي، انجام مي گيرد. سپس با اتكاء به تبيين وضعيت جهاني مبتني بر واقع نگري نسبت به شرايط داخلي

(بند  وهافرصت)، نقاط قوت، ضعف،1-1فعلي موضوع و چالشظرفيت، تهديدها هاي قابل پيش بيني در ها

 شود.آينده مشخص مي

و همچنين فاصله با و مطلوب انتظار بر اين است كه نتايج اين گزارش از يك سو فاصله بين شرايط موجود

و از سو روكشورهاي منتخب را نشان دهد هاي كه با توجه، مهمترين ظرفيتي ديگر با تكيه بر تحوالت پيش

ي كلي برنامه را تحقق نمود، مشخص نمايد.هاسياستتوان زمينه حركت به سمت اهدافميبه آنها 

اولويت دار با توجه به تحوالت پيش رو مورد شناخت مهمترين ظرفيت ها در مورد هسته هايدر اين ارتباط

و همچنين پتانسيلتاكيد مي باشد.  هسته هايس بر اساخاص هاي توسعه موضوعبدين ترتيب موانع توسعه

ش  ود. اولويت دار شناسايي مي
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و فناوري، رقابتالزم بذكر است در اين بررسي توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهره پذيري، برون وري، دانش

و نهايتاًنگري، حضور بخش خصوصي، توازن منطقه  استفاده نشدههاي استفاده از ظرفيت اي، توسعه صادرات

. باشدميمورد تاكيد

 تهيه سند راهبردي توسعه موضوع خاص:-3

وپيشو در اين مرحله پس از تهيه گزارش بررسي وضعيت موجود و تبيين چالشهمچنين بيني آينده ها

ي كليهاسياستالزم است با اتكاء به مفاد،موضوع خاصاولويت دار هسته هايبري آينده با تاكيدهافرصت

و تجربه و تجربه سياستگذاري گذشته و همچنين اسنادهاسياستابالغي برنامه ششم ي موفق كشورهاي پيشرو

رمربوط به ضوابط آمايش سرزمين، سند راهبردي موضوع خاص شامل اهداف و كمي، هاسياستاهبردها، كلي

و شيوه تامين منابع مالي مورد نياز تهيه گردد. و الزامات

ي كلي مرتبط با موضوع خاص:هاسياستتبيين-1-3

و راهبردهاي كليكه اهداف باشدميي كلي ابالغي مقام معظم رهبري باالترين سند توسعه برنامههاسياست

و فرهنگي نشان مي دهد. لذا الزم است شوراي برنامه اصلي حركت كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي

وهاسياستريزي تحليل دقيقي از  ي مورد تاكيد در اين ابالغيه در ارتباطهاسياستي كلي ابالغي برنامه ششم

و اهداف موضوع با حوزه مرتبط با خود داشته باشند. انتظار بر آن است كه نتيجه اين قسمت در طراحي راهبردها

 خاص مورد استفاده قرار گيرد. 

 موضوع خاص: اهداف كلي-2-3

پياستبا توجه به مفاد سي و بيني تحوالت آينده، تصوير كالن برنامه توسطشهاي كلي برنامه ششم توسعه،

و به همراه ضوابط ملي آمايش سرزمين در اختيار شوراهاي برنامهستاد برنامه تبيين مي ريزي مربوطه قرار گردد

و با توجه به اسنادو در راستاي تصوير كالن1گيرد. سپس شوراها با توجه به نتايج مطالعات بند مي برنامه

بايد كلياقدام مي نمايند. اهداف اولويت دارهسته هايو موضوع خاص كليالذكر، نسبت به تعيين اهداف فوق

و با توجه به الزامات تحقق آنها بطور واقع بينانه تعيين شوند.  و آينده  با توجه به شرايط موجود

بر مفاد اولويت دار آن مبتني هسته هايو موضوع خاص هداف كليارود در اين قسمت، بدين ترتيب انتظار مي

و بر اساس ظرفيتهاسياست و قابليتي كلي و همچنين با توجه به امكان هاي موجود هاي در دسترس
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ريزي بايد تصوير كاملي از روند متغيرهاي پذيري الزامات آن ترسيم گردد. در اين ارتباط شوراهاي برنامهتحقق

و ترسيم نموده به گونهو محور هاي اولويت دارآن ضوع خاصكالن مو هاروند تحقق شاخصاي كه مبدا، مقصد

 در طول برنامه را به صورت شفاف بيان نمايد.

 موضوع خاص:اف كليداهتعيين راهبردهاي تحقق-3-3

و چارچوب حركت را نشان مي  بايد انجام گيرد:دهد، موارد ذيل در تعيين راهبردهاي اصلي كه جهت گيري

-) ، نقاط قوت، ضعف،2و1با اتكاء به نتايج مطالعه بندهاي و ضوابط ملي آمايش سرزمين وهافرصت)

و شوراها بر اساس مدل و ظرفيتهاي پيش رو تهيه گرديده و همچنين چالشها و روشتهديدها هاي ها

(مختلف برنامه و بر اساس تحقق SWOTريزي راهبردي از جمله روش ، راهبردهاي اوليه را كلياهداف)

و فناوري، يند. در اين قسمت توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهرهنما تعيين مي وري، دانش

و نهايتاًنگري، حضور بخش خصوصي، توازن منطقهپذيري، برونرقابت از اي، توسعه صادرات استفاده

. باشدميمورد تاكيد استفاده نشده هاي ظرفيت

و محورهاي مهمهاسياست) نيز مبتني بر مفاد3-1با توجه به نتايج مطالعه بند(- ي كلي ابالغي، نكات

 گردد.براي تعيين راهبردها مشخص مي

و- درهاسياستبا مرور تجربه موفق كشورهاي منتخب، نسبت به استخراج مهمترين راهبردها ي مورد نظر

(در موضوع خاص) كه هم اكنون و يا در برنامهاين كشورها ريزي آينده آنها مورد توجه قرار گرفته است

ميمورد توجه قرار مي  نمايند. گيرد، اقدام

دردر نهايت شوراي برنامه- و بر اساس مفاد اهداف كليراستاي تحقق ريزي در موضوع خاص مرتبط

و پيشنهاسياست و مبتني بر نتايج مطالعات باال، نسبت به تعيين هاد راهبردهاي نهائي اقدامي كلي ابالغي

 نمايد.مي

 تعيين اهداف كمي موضوع خاص:-4-3

و اسناد مربوط به حوزه آمايش سرزمين، اهداف كمي شاخص اهداف كليمتناسب با هاو راهبردهاي تعيين شده

مي دارآن اولويتهسته هايوو متغيرهاي اساسي موضوع خاص شرايط شوند. اين اهداف بايد با توجه به تعيين

و فيزيكي كشور در طول برنامه تعيين شوند. در اين ارتباطو ظرفيت و فني و در حد توان مالي هاي پيش رو
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و ها را ترسيم نموده به گونهريزي بايد تصوير كاملي از روند اين شاخصشوراهاي برنامه روند اي كه مبدا، مقصد

د.نبيان نمايرا در طول دوره برنامه به صورت شفاف تحقق شاخص ها 

 هاي موضوع خاص: تعيين سياست-5-3

) و اسناد مربوط به حوزه آمايش سرزمين، شوراي برنامه3-3در قالب راهبردهاي تعيين شده در بند ريزي،)

( مجموعه سياست مي3-4هاي الزم براي تحقق اهداف كمي تعيين شده در بند نمايند. در اين قسمت ) را تهيه

و فناوري، رقابتي برنامه شامل بهرهتوجه به عناصر اصل نگري، حضور بخش خصوصي، پذيري، برونوري، دانش

و نهايتاًتوازن منطقه . باشدميمورد تاكيد استفاده نشده استفاده از ظرفيتهاي اي، توسعه صادرات

و تجهيز منابع: براورد كلي-4  تامين

و فيزيكي زير ساختي،ماليگزارشي از منابع در اين قسمت و نحوه تامين آنها در طول برنامه فني مورد نياز

 شامل موارد ذيل تهيه مي گردد.

و مالي مورد نيازبراي تحقق اهداف كمي برآورد كلي-1-4 (تكنولوژي) منابع فيزيكي زير ساختي، انساني، فني

 نظرمورد 

و تجهيز منابع براي دستيابي به اهداف تعيين شده-2-4  پيشنهاد نحوه تامين

و شوراها بايد در ظرف منابع مالي اعالم شده از سوي بديهي است ظرفيت منابع مالي در برنامه محدود بوده

و  اهداف به اي كه شرط امكانپذيري تحقق اقدام نمايند بگونههاسياستستاد برنامه نسبت به تعديل اهداف

 لحاظ محدوديت منابع مالي در كل برنامه رعايت گردد

ازو اقدامات الزم جهت بهره با توجه به ماهيت برنامه موضوع خاص، ضروري است راهكارها برداري حداكثري

 هاي بالاستفاده، با اتكاء حداقلي به منابع بودجه عمومي دولت ارائه گردد. ظرفيت

و سياستتعيين الزامات تحقق اهدا-5  ها:ف

و و به تشخيص شوراي برنامههاسياستدر اين قسمت براي تحقق اهداف ريزي، مجموعهو در صورت ضرورت

و حقوقي الزم تهيه مي ريزي در صورت ضرورت، گردد. بنابراين شوراي برنامهاصالحات نهادي، ساختاري

و اثرگذاري شامل و داليل ارائه اصالحات اصالحات نهادي، اصالحات ساختاري، گزارشي از روند گذشته

 نمايد.اصالحات حقوقي، اصالحات فرايندي ارائه مي



 دستورالعمل اجرايي نظام تدوين برنامه ششم توسعه

٢١ 

:(در صورت لزوم)ايپيشنهاد احكام برنامه-6

، در صورت ضرورت به پيشنهاد حكم قانوني براي اليحه برنامه، شوراي برنامه ريزي در راستاي تحقق اهداف

آنو محو الزامات موضوعات خاصوهاسياست ، با رعايت نكات ذيل مجموعه احكام موردر هاي اولويت دار

و پيشنهاد مي  نمايد. نظر را تهيه

و.1 و در راستاي راهبردها ، آن مواردي كه نيازمند استجازه از مجلس شورايهاسياستبراي تحقق اهداف

و يا زمينه تحقق منابع جديدي را و موانعي را براي توسعه برطرف و يا خالء اسالمي بوده فراهم نموده

ميقانوني را برطرف مي و پيشنهاد و نهادي جهت هدايت نقاط نمايد، تهيه گردد. توجه به اصالحات حقوقي

و پيش برنده در موضوعات خاص در اين قسمت شايان توجه كليدي توسعه .باشدمياي

و.2  بدون كلي گويي باشد.هر يك از احكام مي بايست به شيوه نگارش احكام قانوني، شفاف، مشخص

اي كه قابليت عملياتي شدن تمام ويا سازگاري زماني احكام با دوره پنجساله برنامه رعايت شود به گونه.3

 هاي مهمي از آن طي مدت اجراي برنامه وجود داشته باشند.بخش

و تصويب آيين نامه.4 و در مواردي كه نياز به تهيه و همكار زمان الزم هاي جديد است، دستگاههاي مسئول

و تصويب آنها در متن احكام آورده شود.  براي تهيه

:موضوعات خاصتدوين برنامه عملياتي-7

و با عنايت به تاكيد برنامه ششم در خصوص تهيه و اسناد راهبردي موضوعات خاص با توجه به تهيه گزارشات

با برنامه عملياتي مربوطه، شوراهاي برنامه ريزي مي بايست نسبت به تهيه برنامه عملياتي موضوعات خاص 

و تاكيد بر هسته هاي الويت و در راستاي سند راهبردي مربوطه  اقدام نمايند. رويه ذيل بر اساس دار

و حجم عمليات/ فعاليت، برنامه عملياتي مشتمل است بر سازماندهي عناوين برنامه، اهداف كمي، عناوين

و شيوه تامين آن به  .باشدميبرنامه زماني تشكيالت اجرايي، تعيين منابع

و تدوين برنامه عملياتي موضوعات خاص-1-7  مراحل تهيه

و متناسب با جداول مربوطه تهيه ياتي موضوعات خاص با تاكيد بر هسته هاي الويتبرنامه عمل دار به شرح ذيل

 مي شوند.

1-) )5تهيه عناوين برنامه مطابق جدول شماره
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و تعيين برش ساالنه در طول برنامه مطابق-2 تعيين اهداف كمي متناسب با هر يك از عناوين برنامه ها

) )5جدول شماره

(طرحياجران عملياتيتعيين عناو-3 از)فعاليت/ي و حجم آنها در طول سالهاي برنامه متناسب با هر يك

) )6اهداف كمي مطابق با جدول شماره

و همچنين دستگاه هاي همكار در اجراي هر يك از عناوين عمليات-4 (طرح/ياجرا تعيين دستگاه مسئول ي

(فعاليت) )6مطابق جدول شماره

(طرح/ فعاليت)ياجرا براي اجراي هر يك از عناوين عمليات برآورد منابع مالي الزم-5 و تعيين شيوه تاميني

) )7آن در طول سالهاي برنامه مطابق جدول شماره
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كلي-1جدول راهبردهاواهداف

خاص: موضوع نام

موجودواحدكلياهدافرديف وضع

سال )1393(پايان

ششم برنامه پايان

)1399(

هدف به رسيدن كليراهبردهاي
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اهداف-2جدول حسب بر كمي اهداف ششمكليتعيين برنامه در

خاص: موضوع نام

كلياهدافرديف

كمي درهدف وضعيت

سال پايان

1393

ششمسال برنامه هاي

13951396139713981399واحدعنوان
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كميماليمنابع-3جدول اهداف تحقق نياز آنمورد تامين شيوه ريال)و (ميليارد برنامه طول سالدر قيمت 1393به

خاص: موضوع نام

رديف

ف كمي
هد

 
عمومي درآمدهاي محل از نياز مورد مالي منابع

صي
صا
ي اخت

از محل درآمدها
 

ت بانكي
سهيال

از محل ت
ت 
از محل منابع داخلي شرك

ي 
ها

دولتي
 

صندوق توسعه ملي
خارجي  مالي منابع

بازار سرمايه
 

ك اسالمي ريالي
صكو

 

سرمايه
ش غير دولتي

ي بخ
گذار

 

از محل ساير منابع
 

كل منابع مورد نياز
 

1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 

جمع
 

سرمايه
ي 
گذار

ستقيم خارجي
م

س جارجيو 
فاينان

ي
ك ارز

صكو

شاركتي
ي م
قراردادها
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و-4جدول هاسياستراهبرد

خاص: موضوع نام

هاسياستراهبردرديف
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برنامه-5جدول اهدافعناوين برشساالنه و كمي اهداف و كميها

برنامهرديف هدفهاعناوين عنوان
كمي

واحد
متعارف

پايه سال
1393

برنامه سالهاي برشساالنه
كل13951396139713981399 جمع
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عمليات-6جدول حجم فعاليت)ياجراعناوين (طرح/ سالي طول در برشساالنه برنامهو هاي

عملياتكميهدفرديف اجراييعنوان
فعاليت(طرح /(

عملياتواحد (طرححجم فعاليتاجرايي سال)/ طول برنامهدر دستگاههاي
مسئول

دستگاه
همكار كل13951396139713981399 جمع
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نياز-7جدول مورد عملياتمنابع فعاليت)ياجراانجام (طرح/ آني تامين شيوه ريال)و (ميليارد برنامه طول سالدر قيمت 1393به

ترديف
عمليا

 
اجرايي

 

(طرح
ت
/ فعالي

(
عمومي درآمدهاي محل از نياز مورد مالي منابع

صي
صا
ي اخت

از محل درآمدها
 

ت بانكي
سهيال

از محل ت
ت 
از محل منابع داخلي شرك

ي 
ها

دولتي
 

صندوق توسعه ملي
خارجي  مالي منابع

بازار سرمايه
 

ك اسالمي ريالي
صكو

 

سرمايه
ش غير دولتي

ي بخ
گذار

 

از محل ساير منابع
 

كل منابع مورد نياز
 

1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 

جمع
 

سرمايه
ي 
گذار

ستقيم خارجي
م

س جارجيو 
فاينان

ي
ك ارز

صكو

شاركتي
ي م
قراردادها
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 دستورالعمل تهيه برنامه توسعه استانفصل سوم:

و فرابخشي داراي بعد ميبرنامه ششم توسعه عالوه بر ابعاد ملي، بخشي باشد كه بويژه با توجه به رويكرد استاني نيز

و توازن منطقه و اينكه تعادل ميآمايشي برنامه و مضامين مورد توجه در برنامه باشد واجد اهميت اي از جمله محورها

 است.

و تدوين برنامه در دو سطح در دستور كاردر هر استان ذيل سياست و اسناد باالدست، تهيه خواهـد هاي كالن برنامه

 بود:

 ) سند توسعه استان1

 ) برنامه عملياتي استان2

ميسند توسعه استان كه ماهيتي راهبردي دارد در جريان تدوين اليحه برنامه، به طريقي كه ذكر مي شود گردد تهيه

و برنا و پس از ابالغ قانون برنامه و استمرار برنامه راهبردي تنظيم هاي عملياتيمهو برنامه عملياتي استان در ادامه

ميبخش  گردد.ها تدوين نهايي

و مشـاركت آحـاد الزم به ذكر است در اين بررسي توجه به الزامات قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از يكسـو

و استفاده مناسـب از ظرفيـت نظـام شـورايي مـورد تأكيـد جامعه بويژه تشكل و بكارگيري و تخصصي هاي مردمي

 باشد.مي

و اقداماتي كه بايد انجـامو ارتباط هر كدام از موارد فوق با ساير اسناد برنامه از جمله برنامهشيوه تدوين هاي بخشي

 باشد.شود به قرار ذيل مي

 الف) سند توسعه استان

و سياسـت گيريسند توسعه استان، شامل جهت و راهبردهـا و محورهاي توسعه استان در افق زماني برنامـه هـاي ها

و هماهنگ با اسناد باالدست از جمله ضوابط ملي آمايش سرزمين مناسب براي  تحقق جايگاه شايسته استان متناسب

ميو چشم و استان و جايگاه هر كدام انداز توسعه منطقه و نقش باشد. همچنين شامل محورهاي توسعه شهرستان ها

و شهرستان و اقدامات اساسي الزم براي توسعه استان ميبوده  كند.ها را بيان

و توسعه استان، براساس رويه ذيل گزارششوراي برنامه و سند توسعه استان را پس از تدوين ريزي هاي الزم را تهيه

مي شورايو تأييد براي سير مراحل تكميلي در اختيار   دهد.تلفيق برنامه قرار

و جداول مربوط به اسناد توسعه استان متعاقبا  ارسال خواهد شد. الزم به ذكر است چارچوب شاخص ها
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و تبيين وضع موجود توسعه استان1  ) تهيه گزارش عملكرد گذشته

(بررسي روند تحوالت از ابتداي سند چشم1-1 و تحليل وضع موجود  انداز تاكنون) ) تبيين

و نيز بررسيهاي كارشناسي دستگاهدر اين قسمت با استفاده از گزارش و گزارشهاي سـازما هاي اجرايي مربوطه ن ها

و روند تحوالت توسعه اسـتان طـي سـال بر شاخصمديريت وبرنامه ريزي استان مبتني هـاي هاي سنجش وضعيت

و پنجم با استفاده از آمارقابل استناد بيان مي گردد. همچنين در ايـن قسـمت جايگـاه اسـتان در ميـان برنامه چهارم

و نيز جايگاه هر كدام از بخشو كل استان2هاي منطقهاستان و كشـور تبيـين ها و در سـطح منطقـه هـا در اسـتان

 گردد.مي

و عدم موفقيتدر اين ارتباط داليل موفقيت و عملكرد بخشها ها مورد اشـاره قـرار ها در عملكرد كلي توسعه استان

و مهم و تحليل ميشود. ميترين چالشگرفته و شرح داده اسهاي فعلي توسعه استان نيز احصاء ت شود. الزم به ذكر

و تـوازن درون اسـتاني، در اين بررسي توجه به عناصر اصلي برنامه شامل بهره وري، حضور بخش خصوصي، تعادل

ميرقابت و احصائ ظرفيت هاي استفاده نشده مورد تأكيد و فنĤوري  باشد.پذيري، دانش

و محدوديت) ساختار، ظرفيت2-1 و قانونيها  هاي حقوقي

و ساختارهاي موجود در رابطه بـا مـديريت توسـعه اسـتان نخسـت حيطـه در اين قسمت با بررسي قوانين، مقررات

و تبيين مي و الزامات قانوني احصاء و سپس با توجه به ضرورتوظايف، اختيارات و نيازهاي راهبري توسعه در شود ها

و شهرستان ميها محدوديتسطح استان و ساختاري مشخص و تنگناهاي قانوني، مقرراتي .گرددها

و چالشبيني آينده، ظرفيتتهيه گزارش پيش)2 روهاي پيشها

و وضعيت مطلـوب، تصويرتوسـعه در اين قسمت، ابتدا الزم است به منظور مشخص شدن فاصله بين شرايط موجود

و مرور دقيـق سياسـت استان در صورت ادامه وضع موجود در افق برنامه ترسيم شود. هم هـاي كلـي چنين با مطالعه

و با مقايسـه آن بيني توسعه استان براساس شرايط تحقق مفاد سياستبرنامه ششم، پيش هـا بـا وضـع ها انجام گيرد

 موجود، فاصله دو وضعيت براي طول دوره پنج ساله برنامه ترسيم گردد.

و عقبها در استاندر مرحله دوم با بررسي وضعيت بخش نـاظر ماندگي بخش از بخـش مت هاي ديگر، شكاف توسعه

ميدرساير استان  شود.ها در افق برنامه ارايه

 مناطق نه گانه براساس مصوبه هيات دولت2
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و ملي مبتنيانداز منطقهدر مرحله سوم به منظور تبيين شرايط حاكم بر آينده استان، تحليلي از چشم نگري بر واقعاي

و بين 3المللي انجام مي گيرد.نسبت به شرايط داخلي

و ظرفيتضعف، فرصت سپس با اتكاء به وضعيت فعلي توسعه استان، نقاط قوت، و تهديدها و چالشها هاي قابـل ها

ميپيش  شود.بيني در آينده مشخص

و همچنين فاصله با ساير و وضع مطلوب انتظار بر اين است كه نتايج اين گزارش، از يكسو فاصله بين شرايط موجود

و از سوي ديگر با تكيه بر پيشاستان مهبيني تحوالت پيشها را نشان دهد هايي را كه با توجه بـه مترين ظرفيترو

و بـدين ترتيـب حركت به سمت اهداف سياست توان زمينهآن مي هاي كلي برنامه را محقق نمود، مشـخص نمايـد

و هم  هاي توسعه استان شناسايي گردد.چنين قابليتموانع توسعه

وري، حضور بخـش خصوصـي، تـوازن بهرهالزم به ذكر است در اين بررسي نيز توجه به عناصر اصلي برنامه شامل

ازمنطقه اي، رقابت و استفاده و فنĤوري مي استفاده هاي ظرفيت پذيري، دانش  باشد.نشده مورد تأكيد

 ) تدوين سند توسعه استان3

و پيش و تبيين چالشدر اين مرحله پس از گزارش بررسي وضعيت موجود و فرصـت بيني آينده هـاي آينـده، الزم ها

و تجربه سياستاتكاء به مفاد سياست است با و هاي گذشته، تجربه استانگزاريهاي كلي برنامه ششم هـاي موفـق

و هم و برنامهپيشرو ها، سند توسعه استاني شامل اهـداف هاي راهبردي بخشچنين اسناد مربوط به آمايش سرزمين

و كمي، راهبردها، سياست دكلي، كيفي و اقدامات وعمليات اساسي و شيوه تأمين منـابع4ر سطح استانها و الزامات

 مالي مورد نياز تهيه گردد.

 هاي كليتبيين مفاد سياست)1-3

ميسياست و راهبردهـاي هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري، باالترين سند برنامه توسعه باشد كـه اهـداف كـالن

و فرهنگي  مياصلي حركت كشور را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي  دهد.نشان

و تحليل تحوالت كشورها بويژه استاناستان در مورد.3 ميهاي مرزي توجه باشد.هاي مجاور برون مرزي مورد تأكيد  
و فهرست مي شود4 و عمليات اساسي عالوه بر سطح استان براي هر كدام از شهرستان ها نيز در صورت ضرورت احصائ  اقدامات
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و توسعه استان، تحليل دقيقي از مفاد سياستالزم است شوراي برنامه و روح حاكم بر آنهـا داشـته ريزي و جوهره ها

و اهداف توسعه استان مورد استفاده قـرار  و مداقّه در طراحي راهبردها باشد. انتظار بر اين است كه نتيجه اين بررسي

 گيرد.

 استانتصوير كالن توسعه)2-3

و پيش بيني تحوالت آينده، تصوير كالن برنامه توسط ستاد برنامه و سياست هاي كلي برنامه ششم با توجه به مفاد

و برنامه هاي راهبردي توسعه بخش  (مصوب شوراي آمايش) و به همراه ضوابط ملي آمايش سرزمين تبيين مي گردد

(مصوب ستاد برنامه) در اختيار شوراي برنامه ريز و توسعه استان قرار مي گيرد.ها ي

و بررسي هاي بند و اسناد فوق الذكر، نسبت به تعيين اهـداف كلـي توسـعه1سپس شورا با توجه به نتايج مطالعات

و الزامـات استان در برنامه ششم اقدام مي نمايد. الزم بذكر است اهداف كلي بايد با توجه به شـرايط موجـود، آينـده

 بينانه تعيين شوند.تحقق آنها بطور واقع 

بدين ترتيب در اين بخش انتظار مي رود تصوير كالن توسعه استان شامل اهداف كلي مبتني بر مفاد اسناد باال دست

و نيز امكان تحقق پذيري الزامات آن ترسيم گردد. در اين  و قابليت هاي در دسترس و بر اساس ظرفيت هاي موجود

و متغير هاي كـالن توسـعه اسـتان را ارتباط شوراي برنامه ريزي توسعه اس تان بايد تصوير كاملي از روند شاخص ها

و فرايند تحقق شاخص ها در طول برنامه بصورت شفاف بيان  ترسيم نمايد، به گونه اي كه در آن وضع موجود، هدف

 شود.

 تعيين راهبردهاي تحقق تصوير كالن توسعه استان)3-3

گ و چارچوب حركت را نشان مي دهد، موارد ذيل بايد انجام گيرد:در تعيين راهبردهاي اصلي كه جهت  يري

-) و2و1با اتكا به نتايج مطالعه بند هاي و ضوابط ملي آمايش سرزميني، نقاط قوت، ضـعف، فرصـت هـا (

و بـر اسـاس و مشخص مي شـود و ظرفيت هاي پيش روي توسعه استان احصاء و همچنين چالش ها تهديد ها

و روشهاي  و در راسـتاي تحقـق اهـداف توسـعه اسـتان، (SWOT)برنامه ريزي راهبردي از جملـه روش مدلها

و تعيين مي نمايند. در اين قسمت نيز توجه به عناصـر اصـلي برنامـه مثـل بهـره ، وريراهبردهاي اوليه را تنظيم
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اي توازن، خصوصي بخش حضور نشـده ادهاسـتف هـاي ظرفيت احصائو فنĤوريو دانش، پذيريرقابت، منطقه

 مورد تاكيد مي باشد.

-) و محورهاي مهم براي تدوين راهبردها مشخص مي گردد.3-1با توجه به نتايج بند  ) نيز نكات

و توسعه استان، در راستاي تحقق تصوير كالن توسعه استان، بـر اسـاس مفـاد اسـناد- شوراي برنامه ريزي

و مبتني بر نتايج مطالعات باال، نسبت  و پيشنهاد راهبردهاي نهايي اقدام مي نمايد.باالدست ابالغي  به تدوين

 تعيين اهداف كمي شاخص هاي كالن توسعه استان)4-3

و متغير هـاي اساسـي و اسناد آمايشي، اهداف كمي شاخص ها و راهبردهاي تعيين شده متناسب با تصوير كالن

و متناسب با توسعه استان تعيين مي شود. اين هدف گذاري بايد با توجه به شرايط  و ظرفيت هاي پيش رو موجود

و فني كشور در طول برنامه انجام شود، به گونه اي كه الزاماتي كه از بخش هـا مطالبـه مـي  توان مالي، فيزيكي

و مطالبات از مديريت ملي از جمله نهاد برنامه ريزي نيز تدبير شده باشد.  نمايد امكان پذير

و و در اين ارتباط شوراي برنامه ريزي توسعه استان بايد تصوير كاملي از روند اين شـاخص هـا را ترسـيم نمـوده

 ها هر شاخص را در طول برنامه به صورت شفاف بيان نمايد. شاخص تحقق فرايندو هدف، موجود وضع

 تعيين سياست هاي توسعه استان)5-3

) و اسناد آمايشي، شوراي برنامه3-3در قالب راهبردهاي تعيين شده در بند و توسعه استان مجموعه سياسـت) ريزي

) و3-4هاي الزم براي تحقق اهداف كمي تعيين شده در بند ) را تنظيم مي نمايد. الزم است اين سياست ها سازگار

و كشور باشد . در اين قسمت نيـز توجـه بـه عناصـر اصـلي برنامـه مثـل  و بخشي هماهنگ با سياست هاي كالن

ايزنتوا، خصوصي بخش حضور، وريبهره  اسـتفاده هـاي ظرفيت احصائو فنĤوريو دانش، پذيريرقابت، منطقه

 نشده مورد تاكيد مي باشد.

و تجهيز منابع-4  برآورد كلي تامين

و نحوه تامين آن ها در طول برنامه شامل موارد و زير ساختي و فيزيكي در اين قسمت گزارشي از منابع مالي، فني

 ذيل ارائه مي گردد:

و مالي مورد نياز براي تحقق اهداف)1-4 (تكنولوژيكي)  برآورد كلي منابع فيزيكي، زير ساختي، انساني، فني
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و تجهيز منابع براي دستيابي به اهداف تعيين شده2-4  ) پيشنهاد نحوه تامين

مـدي بديهي است با توجه به محدوديت منابع مالي برنامه بويژه منابع عمومي، توجه به ظرفيـت هـاي جديـد درآ

ي خـرد در اختيـار  و هدايت مناسـب سـرمايه هـا استان، استفاده از منابع بخش غير دولتي از طريق زمينه سازي

و در هـر  و مورد تاكيـد اسـت و ايرانيان مقيم خارج از كشور الزم مردم، مشاركت خيرين، سرمايه گذاري خارجي

ط امكان پذيري تحقق اهداف بايد مـورد توجـه صورت محدوديت منابع مالي در كل برنامه به عنوان يكي از شراي

 قرار گيرد.

و شهرستان-5 و عمليات اساسي در سطح استان  اقدامات

و با توجه به اهداف كمي مشخص شده، عنـاوين اقـدامات اساسـي و سياست ها در اين قسمت در قالب راهبردها

و شهرس و نرم افزاري به تفكيك بخشي و اولويت بنـدي مـي شـود. مورد نياز، اعم از سخت افزاري تاني فهرست

الزم به ذكر است در تعيين اقدامات اساسي عالوه بر توجه به اسناد باالدست شامل: سياست هـاي كلـي برنامـه، 

و عناصر اصلي برنامه نيز مورد تاكيـد  و اميد و راهبردهاي بخشي، توجه به برنامه هاي دولت تدبير اسناد آمايشي

 مي باشد.

و انتظار مي رود و مسـيرهاي عملـي و ملموس محورها و تدوين مناسب اقدامات اساسي، تصوير روشن با احصاء

و تحرك مجموعه عوامل  ، تفاهم اجرايي تحقق اهداف توسعه متعادل استان ارائه گردد به گونه اي كه معيار وفاق

ن و و دست اندركاران اجرايي، مردم و ذي مدخل باشد.موثر در روند توسعه استان، اعم از مسئوالن  يروهاي ذينفع

و سياست ها-6  تعيين الزامات تحقق اهداف

و حقوقي الزم در و سياست ها در صورت ضرورت، اصالحات نهادي، ساختاري در اين قسمت براي تحقق اهداف

و توسـعه اسـتان، در صـورت  و فرابخش احصاء مي گردد. بنابراين شوراي برنامـه ريـزي چارچوب قانوني بخش

و ضر و اثرگـذاري آن در حـوزه هـاي فراينـدي، سـاختاري و داليل ارائه اصالحات ورت، گزارشي از روند گذشته

و مقررات ملي ارايه مي نمايد.   نهادي متناسب با چارچوب هاي قوانين

 برنامه عملياتي استانب)

ي عملياتي بخ و تصويب اين برنامه متناسب با برنامه و فرآيند تدوين و فرابخش متعاقبا توسط امور محتوا، شكل ش

و محيط زيست سازمان اعالم خواهد شد.  برنامه ريزي،آمايش سرزمين
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 ريزيالعمل چگونگي تشكيل جلسات شوراهاي برنامهدستور

ذيبا هماهنگي رييس شورا ريزي تشكيل جلسات شوراهاي برنامه-1 ربط صورت خواهد به دعوت دبير شوراهاي

 گرفت. 

مي در ابتداي-2 و موضوع جلسات از سوي دبير شورا به اعضاء، اعالم  گردد.جلسه، دستور كار

.باشدميدي تشكيل جلسات بسته به نظر شورانزمانب-3

 رسميت مي يابد.ءاكثريت اعضاجلسات با حضور-4

 ها در شوراهاي برنامه ريزي با راي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.گيريتصميم-5

و همچنين شرح اجرايي هايدستورالعملو نظام تهيه برنامه ششممفاد در اولين جلسه شوراهاي برنامه ريزي،-6

و زمان بندي جلسات نيز مشخص مي شود.  وظايف شورا ها تشريح

و اسناد مطابق دستورالعمل برنامه-7 و قيود اعالمي از سوي ستاد برنامه بويژه كليه گزارشهاي كارشناسي

و سپس براي طي مراحل تهاي مالي محدودي و به تصويب رسيده و در جلسات شوراي برنامه ريزي طرح ، بايد تهيه

 تكميلي در اختيار شوراي تلفيق برنامه قرار گيرد.

و-8 و تكميل گزارشها و همچنين ستاد برنامه نسبت به اصالح شورا ها موظف اند بر اساس نظرات شوراي تلفيق

 اسناد اقدام نمايند. 

 بين بخشي الزم است كليه شوراهاي مرتبط هماهنگيهاي بين بخشي را انجام دهند. سازگاريبه منظور ايجاد-9
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 وظايف دبيران شوراهاي برنامه ريزي

 كار جلسات با هماهنگي رييس شوراي برنامه ريزي.تنظيم دستور-1

.دعوت نامه حضور در جلسه براساس هماهنگي بعمل آمده با رييس تنظيم-2  شوراي برنامه ريزي

(در صورت لزوم). همچنين الزم جمع-3 و ارايه آن به اعضاي شوراي برنامه ريزي آوري كليه مستندات

و مدارك جمع  نگهداري شود.دبيرخانه آوري شده در است كه يك نسخه از اسناد

و دبيرخانه برنامه-4  ايجاد هماهنگي هاي الزم با شوراي تلفيق

 بندي مصوب زمانها براساس برنامه پيگيري انجام فعاليت-5

و تنظيم گزارشجمع-6  ها به منظور ارايه در جلسات شورا.آوري

و دبيرخانه ستاد تدوين برنامه ششم.-7 و ارايه آن به اعضاء  تنظيم صورتجلسات در قالب فرم پيوست

 لزوم) ايجاد هماهنگي با دبيران ساير شوراهاي برنامه ريزي ( در صورت-8
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