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 کلیات - 1

نظر به اسناد های کالن برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور با مالحظه و امعانها و چارچوبمشیی خطبخشنامه

های کلی استانی، سیاست -سرزمین ملی، اسناد آمایش 1444انداز ی گام دوم انقالب، سند چشمباالدستی)بیانیه

برنامه پنجساله هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی(، روندهای کالن متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

های توسعه پیشین و تحلیل محیط پیرامونی کشور، مشتمل بر هدف آرمانی شناسی برنامهو آمایشی، آسیب

دار موضوع کلیدی اولویت 11»در قالب « محوریمساله»رویکرد  با« پیشرفت اقتصادی توام با عدالت»

ی پیوسته بایستتوسط رییس محترم جمهور تدوین و ابالغ گردیده است. این مجموعه یکپارچه و به هم«  کشور

رار ریزان قی ارکان، سیاستگذاران و برنامههای عملیاتی، مالک عمل همهبا رعایت موارد زیر در تدوین کلیه برنامه

 گیرد.

با شناخت و تبیین موضوعات کالن، بخشی، فرابخشی و « پیشرفت اقتصادی توام با عدالت»هدف آرمانی 

 بایست در راستای تحقق هدف مذکور تدوین و اجرا گردد. های عملیاتی میاستانی انتخاب شده است. تمامی برنامه

-رنامهشناسی بریزی و مدیریتی، آسیبهای برنامهگیری از روشبا شناخت، تحلیل و بهره« محوریمساله»رویکرد 

های توسعه پیشین و تجارب موفق جهانی انتخاب شده است. برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور به جای تدوین 

های کالن، بخشی، فرابخشی و استانی، رویکرد ریزی برای حل همزمان تمامی موضوعی جامع و برنامهبرنامه

 دسته دورا مبنای عمل قرار داده است. بر این اساس موضوعات قابل طرح در این برنامه به « محوریمساله»

ملیاتی های عتدوین برنامه برشوند. برنامه پنجساله هفتم تقسیم می دارموضوعات اولویتو  موضوعات کلیدی

د قام معظم رهبری، تاکیهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه ابالغی ممندرج در سیاستهای کلیدی، موضوع

ر در داهای اولویتشود، لذا سایر موضوعهای کلیدی محدود نمیدارد. با عنایت به این که مسائل کشور به موضوع

ی مساله، راهکار و احکام پیشنهادی تهیه شده وفق مفاد دستورالعمل مربوط برنامه پنجساله هفتم در چارچوب ارائه

 گردند. تدوین می

های عملیاتی و احکام پیشنهادی باید با است با عنایت به محدودیت منابع بودجه عمومی دولت، برنامهشایان ذکر 

، یو با اتکای عمده به منابع مردم ، طراحی، تضمین و استقرار قواعد سیاستیگری دولترویکرد اصالح نظام تنظیم

ها نباید متضمن تحمیل بارمالی این برنامهتهیه شود.  گذاری خارجیو جذب سرمایه منابع بانکی ، بازار سرمایه

 باشد. مازاد بر منابع بودجه عمومی دولت جدید

یزی استان در تدوین الیحه برنامه رهای مدیریت و برنامهاین دستورالعمل به منظور تبیین نحوه مشارکت سازمان

-ا)محورهای( اصلی موضوعدر خصوص نحوه تدوین برنامه عملیاتی اجز پنجساله هفتم توسعه تهیه شده است.

نامه بر  یدیکلهای موضوع یاتیبرنامه عمل ینتدو»کلیدی)اصالح ساختار بودجه(، مالک عمل دستورالعمل

 خواهد بود. « پنجساله هفتم توسعه
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 یمو مفاه یفتعار - 1

 ریزیبرنامه 

 هافعالیت، اقدامات هماهنگی، هدایت، مدیریت و کنترلنظم ، برای ایجاد عبارت است از یک جریان آگاهانه 

 .معین و مشخص دستیابی به اهداف به منظورکنشگران)عوامل اجرایی یا بازیگران(  و عملیات اجراییِ

  موضوع کلیدی 

تحقق تواند به عنوان موضوع کلیدی،و بسترسازها است که می هاچالشها، مشتمل بر یک و یا تلفیقی از پیشران

 اهداف برنامه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را محقق سازد. 

 پیشران 

 .های مهم اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، که موجب به حرکت درآوردن و شتاب توسعه کشور هستندموضوعات و مولفه 

 چالش  

مانع توسعه و گلوگاه های کلیدی که با ایجاد اختالل در روند توسعه کشور، شرایط تحقق هدفهای موضوعات و عوامل بازدارنده و 

 .توسعه را به خطر می اندازند

 بسترساز 

موضوعات و عواملی که زمینه ساز رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و موجب هموارسازی مسیر توسعه کشور می 

 .گردد

 (اصلی موضوع محورهایاجزا )کلیدی 

ی آن موضوع دهندههای کلیدی که تشکیلترین اجزا و محورهای مربوط به هر یک از موضوعبه معنای اصلی

 باشد.کلیدی می

 یاهداف کل  

در واقع اهداف  .شودیتوسعه مطرح م یباالدست یهامعموالً در سطح برنامهکه  یهعال یا یهدف آرمان یبه معنا

شود و عملیات اجرائی برنامه بینی میریزی پیشکلی، به مجموعه مقاصد و منظورهایی که در جریان برنامه

 های زیر را دارند: به طور خالصه اهداف کلی ویژگی شود.گردد، گفته میدر جهت نیل به آنها تنظیم می

 .هدف کلی باید تصویر آینده را مشخص کند 

  هدف کلی باید برای همگان به آسانی قابل فهم باشد و  با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های وضع

 موجود قابلیت اجرا شدن داشته باشد. 

 های کلی ابالغی رهبری تعریف شود.هدف کلی باید در راستای بندهای سیاست 

 .هدف کلی باید قابلیت کمی سازی داشته باشد 
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 شود بیشتر باشد، دشواریهای بیشتری در اجرا خواهد مسئله عمومی دنبال می هر چه تعداد اهدافی که در

 داشت.

 راهبرد  

راهبرد؛ انتخاب یک مسیر از بین کلیه مسیرهایی است که فراروی مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد. 

 کند. می های کلی و چارچوب تخصیص منابع یک برنامه را مشخصگیریبه عبارت دیگر، راهبردها؛ جهت

  اجرایی سیاست 

شود. به هموارسازی اجرای راهبرد اتخاذ میهایی است که از سوی نظام مدیریت برای مجموعه تصمیمسیاست، 

های مختلف اجرای راهبرد گیری در انتخاب گزینهها و خطوط راهنمای تصمیمها، چارچوبعبارت دیگر، سیاست

 های زیر را دارند:ها ویژگیبه طور خالصه سیاست د.نکنرا برای تحقق هدف فراهم می

 .نباشند گویی کلی -

 .باشند شفاف و مشخص دار، جهت -

 .نباشند مختلف معانی به حمل قابل -

 .باشند پذیر انعطاف داخلی و جهانی اقتضائات به نسبت -

 .باشند محدود هاسیاست عناوین -

محل تأمین منابع مالی و متولی برای  های همکار،دستگاه مند باشد و متولی اجرای آن،مند، مکانها باید زماناین سیاست -

 نظارت مشخص باشد. 

 ها باید قابلیت اصالح و بروزرسانی داشته باشد. همچنین، این سیاست -

 ریزی عملیاتیبرنامه  

 هاتیبا توجه به امکانات و محدود نیمع یهابه هدف لین یبرا اتیعمل ینیبشیپ توانیرا م ؛یاتیعمل یزیربرنامه

 یاوعهمجم ؛یاتیعمل یزیربرنامهبه عبارت دیگر،  کرد. فیتعر یراهبرد یزیرشده در برنامه میترس یو خطوط کل

 یابیخاص است که با استفاده از منابع موجود به دست ییواحد اجرا ایتحت نظر دستگاه  یهاپروژه ای هاتیاز فعال

 . کندیشده کمک م نییتع زنجیره نتایجاهداف و 

 اهداف کمی 

نوان شود و به عبینی میریزی پیشگیری مقاصد و منظورهایی هستند که در فرایند برنامههای قابل اندازهجنبه

و برای افق زمانی معین عدد مشخصی را مد نظر قرار گیری بوده هایی، بصورت ملموس و کمی قابل اندازهشاخص

 را دارند: یرز هاییژگیو یمبه طور خالصه اهداف ک دهد.می

  باشد و مفاهیم مختلفی از آن برداشت نشود. غیرقابل تفسیر هدف کمی باید شفاف و 

 د و در راستای تحقق هدف کلی باشد.ف کلی را پوشش دههدف کمی باید هد 
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 باشد.و دارای افق زمانی گیری سنجش و اندازههدف کمی باید قابل 

 .هدف کمی باید قابلیت تعریف سنجه را داشته باشد 

  .هدف کمی باید اجرایی باشد 

 .هدف کمی به طور معمول با واژگانی  مانند: افزایش، کاهش، مهار و ارتقا سرو کار دارد 

 طرح 

ا شود و بیم یفتعر یاتیکه به منظور تحقق اهداف عمل باشدیم یتفعال یاچند پروژه  یا یکاز  یاطرح مجموعه

 . 1شودهای اجرایی اجرا میاعتبار معین برای تحقق بخشیدن به سیاست

  پروژه 

 یا یاقتصاد یهی فنی،است که بر اساس مطالعات توج یو خدمات مشخص یاتمجموعه عمل پروژهاز منظور 

 به یدنتحقق بخش یو با اعتبار مشخص برا ینمدت مع یو ط شودیانجام م ییکه توسط دستگاه اجرا یاجتماع

وابسته در دوره مطالعه و  یرثابتغ هایینهثابت شامل هز گذارییهبرنامه پنجساله توسعه به صورت سرما اهداف

ات تملک آن از محل اعتبارات اعتبار یاجرا هایینهاز هز یقسمت یاو تمام  گرددیم اجرا مطالعات یااجرا و 

 های زیر را دارند:ها ویژگیبه طور خالصه پروژه  .شودیم ینتام اییهسرما هایییدارا

 .یک کار منحصر به فرد، جدید و غیرتکراری است 

  برای تحقق یک نتیجه عینی انجام میشود. بعد از تکمیل پروژه این نتیجه در قالب یک محصول، ارائه

 قابل تحویل باشد. یک خدمت یا تعهد باید به طور ملموس

 .زمان مند است. یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته باشد و مدت زمان انجام آن محدود است 

  مشخص تقسیم نمود و هر یک از آن ها دارای زمانی محدود بوده « های کاریبسته»باید بتوان آن را به

 ها برقرار است.و وابستگی خاصی بین آن

 مند منابع مالی، انسانی و مصرفی مختلفی هستند.هر یک از بسته های کاری نیاز 

 بینی است.بودجه آن محدود و قابل پیش 

 گیریواحد اندازه 

 گیرد.؛ تعریف و مورد استفاده قرار میهدف کمیپذیر، که برای بررسی میزان تحقق معیاری اندازه

 فعالیت 

 نیمع یزمان برنامه در بازه یکم یهابه هدف دنیتحقق بخش یاست که برا یو خدمات مشخص اتیسلسله عمل

 .شودیم نیتأم یانهیآن از محل اعتبارات هز نهیانجام و هز

                                           
ظر نا "مجموعه عملیات"ریزی کشور، طرح؛ تحت عنوان مجموعه عملیات مطرح شده است که در این دستورالعمل ریزی و بودجهالبته در ادبیات رایج برنامه. 1

 ها است.و فعالیتها بر پروژه
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 های کلیدیبرنامه اجزای)محورهای( اصلی موضوع مشارکت استان ها در تدویننحوه  - 3

 مشارکت با  است موظف سازمان برنامه و بودجه کشور های و استان حقوقی مجلس، امور معاونت

ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و امور و با همکاری امور برنامهسازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان 

بخشی مرتبط، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور، دستگاه های اجرایی استانی و بهره گیری 

ار اصالح ساخت ؛)موضوع کلیدی محورهای اصلی های بخش غیردولتی برایاز تمامی ظرفیت ها و پتانسیل

امه برن ینتدو» دستورالعملمطابق های عملیاتی و احکام ضروریِ مورد نیاز برنامه را برنامه ،زیر بودجه(

ادی و اقتصو به معاونت  نمایدتدوین  «برنامه پنجساله هفتم توسعه  یدیکلهای موضوع یاتیعمل

 سازمان ارسال نماید.  هماهنگی برنامه و بودجه

o  و تفویض اختیارتمرکززدایی 

o هاهزینه استان-اصالح نظام درآمد  

 کاربردی و احکام پیشنهادی مورد راهکارهای موظفند  سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان

سازمان  های و استان حقوقی مجلس، امور معاونت بهرا  فوق اصلی اجزای)محورهای( تدوین برنامه نیاز

راهکارهای کاربردی و احکام جهت بررسی و تایید ارسال نمایند. ضروری است  برنامه و بودجه کشور

 و و چارچوب کالن برنامه هفتم توسعه هایمشبخشنامه خطهای گیریمطابق با جهت مذکور پیشنهادی

برنامه پنجساله هفتم   یدیکلهای موضوع یاتیبرنامه عمل ینتدو» ها و قواعد دستورالعملفرم

 تدوین شوند.   «توسعه

 دار سیاستهای کلیدی اولویتدر خصوص موضوع توانندمی هااستان ریزیسازمان مدیریت و برنامه-

تناد خود را به اس پیشنهادی یا احکام مرتبطو  کاربردی راهکارهایهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، 

 نقش و ماموریت، در خصوص و چارچوب کالن برنامه هفتم توسعه هایمشبخشنامه خطهای گیریجهت

امور مربوطه در سازمان جهت بهره گیری در تدوین برنامه های به  فوق هایموضوعبا  استان مرتبط

 .نمایندارسال  ویت دارلاو کلیدی هایموضوع عملیاتی

 پیشران،  تواندمیدر صورت وجود یک موضوع مهم که  هااستان ریزیهای مدیریت و برنامهسازمان

ر به امو خود را پیشنهادی یا احکام مرتبطو ، راهکارهای کاربردی بسترساز و یا رفع چالش استان باشد

 مان ارسال نماید.زمسئول موضوع مربوطه در سا

 پنجساله هفتم برنامه و ابالغ قانون پس از تصویب ، هااستان ریزیهای مدیریت و برنامهسازمان

موضوع کلیدی اصالح ها و اهداف  گیریدر چارچوب جهتاستان را  برنامه هفتم توسعهسند  توسعه،

با  ،در سقف منابع موجود (یاراخت یضو تفو ییتمرکززداهزینه استان و  -نظام درآمد) ساختار بودجه

تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های های اجرایی استانی و بهره گیری از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه

تصویب شورای برنامه  به در چارچوب دستورالعملی که سازمان ابالغ خواهد کرد، تهیه و بخش غیردولتی

  برسانند. ریزی و توسعه استان 
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 سازی برنامه پیشنهاد قواعد سیاستی و احکام مورد نیاز برای پیاده - 0

 ها،محدودیت مجوزها، استانداردها، مجموعه ضوابط،توانند ریزی استان میهای مدیریت و برنامهسازمان

سازی و تصمیم فرآیندهای مشارکت،"های برانگیزاننده و مجازاتهای بازدارنده حاکم بر مشوق ها،منوعیتم

 .نمایندارائه متناسب با جدول زیر ی مورد نیاز احکام قانونراهکارهای کاربردی و  در قالبرا  "گیریتصمیم

        :کارگروه عنوان

 

 :مسئول دستگاه

 

 

 :مرتبط کلی سیاست عنوان

 

      

 :کلی سیاست با مرتبط عملیاتی برنامه عنوان

 متن حکم:

 

 

 

 

 

 * در صورتی که متن حکم قانونی را نقض یا فسخ کرده و یا به موازات یک قانون دیگر است، ذکر صریح گردد. 


