
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه تهیه، تدوین و تصویب برنامه نظام -1

 ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

 ( 1394 مردادماه)بازنگری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 مقدمه 

رود. در سطح  های مختلف در سطوح خرد و کالن بکار می ریزی امری منظم، منطقی و مدبرانه است که به روشبرنامه

شود. در چندین دهه گذشته  ملی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از چنین امری استفاده می 

استفاده شده و طبق قانون به یک نظام تبدیل شده است. بنابراین نه تنها این امر در   یادشدهریزی در سطوح  از امر برنامه 

قانون برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته، بلکه در سایر اسناد باالدستی نظام مقدس ج.ا.ایران مورد تاکید بوده و هست.  

  برآوردن و    یت محرومفقر و    کردن   کنیشه رو    معهجا  یاقتصاد   استقالل   ین تأم  بر« قانون اساسی  43به عنوان نمونه اصل »

« قانون اساسی  44ل »اصهمینطور   تاکید دارد.  ی اساس  یازهاین  ین تأمو    او  ی آزادرشد، با حفظ    یان جردر  انسان   یازهای ن

  منظم   یزی ربرنامه با    ی خصوصو    ی تعاون،  ی دولت  بخش   سه یهپا را بر    یران ا  ی اسالمی  جمهور  ی اقتصاد  نظام نیز، استواری  

انداز بیست ساله جمهوری اسالمی  به عالوه، در دیگر اسناد باالدستی از جمله سند چشم   . استمد نظر قرار داده    یح صحو  

با هویت اسالمی و   ایران، رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری کشور در سطح منطقه جنوب غرب آسیا 

 گذاری شده است. در روابط بین الملل هدف   مؤثرسازنده و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل 

منظور تهیه و تدوین    بههایی است که  ها و تشکیالت و روش ریزی ناظر بر مجموعه قوانین و مقررات، سازمان نظام برنامه

شود. به همین سیاق در این مقطع چارچوبی برای  توسعه کشور طراحی می   یهابرنامهو نحوه اجرا و نظارت و ارزیابی  

 گردد. شود که تحت عنوان نظام تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه ارائه می تهیه برنامه ششم تعریف می 

رای کشور تهیه  های عمرانی پیش از انقالب اسالمی، پس از انقالب پنج برنامه توسعه بصرف نظر از نحوه تدوین برنامه

توسعه خواهد بود که به عنوان سومین  برنامه    ین ( به عنوان سوم1395-1399)توسعه    برنامه ششم و به تصویب رسید.  

است زیرا طی دو  دار  عهدهسند    ینحرکت در جهت اهداف ا   یرا برا  یبزرگ   یت مسئولساله،    20سند چشم انداز  برنامه از  

های اجرا نشد، از اینرو از  های اول و دوم در سند مذکور، بسیاری از اهداف و برنامه برنامه چهارم و پنجم به عنوان گام 

حاکم  اقتصادی    یتوضع  . با توجه بهرا جبران نماید   یقبل  برنامه دو    هایی عقب ماندگ رود تا بخشی از  این برنامه انتظار می 

،  های بعمل آمدهتحلیل   ین و بر اساس آخر  خارجی   یهایم شده در اثر تحر   یجاد و مشکالت ا  یفعل   یطبر کشور در شرا

  ی عزم مل   یازمندآن ن  تحققو  نماید  دشوار می  یادیشده تاحدود ز  یینتع  یبه اهداف سند چشم انداز در افق زمان  یابیدست

قوا  یتحاکم گانه  یو  جامعه  سه  آحاد  در  مدنی  و  ملی  نهادهای  حداکثری  مشارکت  زمانی  باشد.  می   و  ابالغ  تقارن 

با جهت   ششم  برنامه  ین تدو آغاز فرایند  با    یمقاومت   اداقتص  های کلی یاستس از جمله  همراه  گیری مشخص برنامه آن 



 

 
 

وصی، توسعه صادرات و در نهایت  ، حضور بخش خصیامنطقهنگری، توازن  ، برون یری پذ، رقابتی، دانش و فناوریوربهره

با اعمال    یط به منظور بهبود شرا  یاجماع و وفاق مل   یریگشکل   ی را برا  یفرصت های استفاده نشده،  استفاده از ظرفیت

برنامه ششم،    ین در آستانه تدو همچنین  فراهم نموده است.  پذیر کشور  و کاهش و یا رفع نقاط آسیب   یادی اصالحات بن

  یدهای ام  تواندی م  مجلس محترم شورای اسالمی   ی از سو  "یو ارتقاء نظام مال  یرپذرقابت  تولید رفع موانع  "تصویب قانون  

  گذارییاستمباحث سالبته شایان ذکر است زمانی    .اقتصاد به همراه داشته باشد  یکنون  یت خروج از وضع  یرا برا  یاتازه 

به ویژه    ی و اجتماع  ی، اقتصاد یاسی مورد انتظار خواهد شد که ثبات سو  ب  مطلو  یجمنجر به نتا  هایاست س  ی و کالن عموم

ریزی و عمل  های مختلف نیز بتوانند در این چارچوب برنامه فعاالن اقتصادی در حوزه   باشد وثبات کالن اقتصادی فراهم  

های کلی ابالغی برنامه ششم  با سیاست   .های گوناگون مهیا گردد های بروز خالقیت و ابتکار در عرصه کنند و حتی زمینه 

اهمیت    1از سوی مقام معظم رهبری و متعاقباً ابالغ آن توسط ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به ریاست سازمان 

نامه ابالغیه شماره  های کلی و احیاء سازمان، بازنگری نظام و ضرورت سازگاری برنامه ششم و نظام تدوین آن با سیاست 

 را ایجاب نمود.  7/1393/ 11مورخ   76203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باشد. ریزی کشور مینامه، سازمان مدیریت و برنامه منظور از سازمان در این نظام 1



 

 
 

 فصل اول 

 

 

 

 های توسعه تحلیل مبانی قانونی تدوین برنامه -1-1

های کلی  های توسعه، ابالغ سیاست جمهوری اسالمی ایران سرآغاز تهیه و تدوین برنامه قانون اساسی    110برابر اصل   

مند برای تهیه و تدوین برنامه، قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه  رهبری است. قانون پایه و نظاماز سوی مقام معظم 

ساله(، برنامه ساالنه و  یشتر(، میان مدت )پنج های بلندمدت )ده ساله و بباشد. این قانون فرآیند تهیه برنامهمی   1351

 های ساالنه و شرح وظایف ارکان آن را به شرح جدول زیر مشخص کرده است. بودجه 

 ماده قانونی  مرجع تصویب  برنامه تهیه، تدوین و تصویب  – الف  ردیف

 های کلی تعیین سیاست  1

مقام معظم رهبری پس از 
مشورت با مجمع تشخیص  

 مصلحت نظام

 قانون اساسی  110اصل 

2 
های عمرانی )توسعه میان  تعیین اهداف کلی برنامه

 مدت(

هیات  -شورای اقتصاد 
 وزیران

قانون برنامه و   3ماده  1بند 
 بودجه 

 های برنامهها و سیاست تعیین خط مشی 3
هیات  -شورای اقتصاد 

 وزیران

قانون برنامه و   3ماده  2بند 
 بودجه 

 گیری در خصوص چارچوب کالن برنامه تصمیم 4
هیات  -شورای اقتصاد 

 وزیران

قانون برنامه و   3ماده  3بند 
 بودجه 

 قانون برنامه و بودجه  7ماده  اجرایی یهادستگاه پیشنهاد برنامه 5

6 
ای در شوراهای  ایجاد هماهنگی بخشی و منطقه 

 مشترک 

های مشترک  کمیته
 ریزی برنامه 

 قانون برنامه و بودجه  10ماده 

 قانون برنامه و بودجه  7ماده  دولت -شورای اقتصاد  ها تلفیق برنامه بر اساس اولویت  7

 قانون برنامه و بودجه  8ماده  دولت -شورای اقتصاد  بررسی و تائید برنامه  8

9 

منابع مالی  -ها سیاست  – ها)هدفتصویب برنامه 
ها و بخش غیر دولتی برای سرمایه  دولت ـ شرکت

های اعتبارات هزینه و تملک دارایی -گذاری 
 (ایسرمایه

 مجلس شورای اسالمی 
قانون برنامه و   1ماده  3بند 

 بودجه 

 

با عنایت به فرآیند تهیه و تدوین برنامه به شــرح جدول مذکور، الزم اســت توجه جدی به بســترها و شــرایط تهیه و 

های اســـاســـی برای تهیه و تدوین برنامه متناســـب با نیازها و تدوین برنامه در هر مقطع نمود تا متعاقب با آن قدم

ود. اما بی ته ـش رایط جدید برداـش رایط و لوازم ز برنامهای اتردید در هر دورهـش رایط مناـسب که ـش ریزی، ـضمن وجود ـش

اند موانع و مشکالتی از حیث اجرایی، تشکیالتی، قضایی و نظارتی و غیره وجود دارند که ضروری برای تدوین برنامه



 

 
 

ــار به پارهتوان برنامهبدون توجه به آنها نمی ها و آســـیب  ای از اینای مطلوب تهیه و تدوین نمود. از اینرو به اختصـ

 گردد.می ارائهنامه برنامه ششم توسعه طراحی و شود و سپس نظامموانع اشاره می

 

 ریزی شناسی نظام برنامهآسیب -2-1

عه، مشـکالت و چالشبه طور کلی در فرآیند تهیه و تدوین، تصـویب، اجرا و نظارت بر اجرای برنامه هایی بروز های توـس

تر، به کنند که توجه به می ریح جزئیات بیـش ت. از این رو برای تـش روری اـس ایی آنها به عنوان عوامل بازدارنده ـض ناـس ـش

ها و فرآیند نظارت و ارزشیابی اشاره ریزی، فرآیند تصویب، اجرای برنامهشناسی اهداف، نظام برنامهتفکیک به اهم آسیب

 شود:می

 شناسی اهداف: آسیب  -1-2-1

 راهبردها برای نحوه تعیین اهداف بینانه شناخت دقیق و واقع -

 افتد.( های جامع اغلب اتفاق می انتخاب اهداف واقعی نه متعارض و متکثر )در برنامه  -

 های کشور ها و ظرفیت اهداف بر اساس محدودیت  تحققبینی درصد توجه جدی و حسابگرانه به پیش  -

 سیاستی گذاری و تعیین اهداف کمی متغیرهای دقت کافی در سیاست  -

برقراری تناسب و تناظر بین اهداف و ابزارهای دستیابی به اهداف و تاکید بر توان و قابلیت اجرا و نیز   -
 های اجرایی و حقوقی الزامات ساختاری، و رویه 

 : شناسی محتواییآسیب  -2-2-1

 های جامع توسعهها در برنامه ضرورت ایجاد هماهنگی میان سیاست -

 ها و منطقی نمودن آن  هاتعیین حد تفصیل برنامه  -

 ها نگاری در تدوین برنامه توجه به رویکرد آینده پژوهی و آینده  -

 ارائه تعریف عملیاتی روشن از مفهوم توسعه و پیشرفت  -

 ریزی تمرکززدایی تا حد امکان در برنامه -

 توجه به نقش و مشارکت فعاالن اصلی بخش خصوصی و نهادهای مدنی  -

وکارهای الزم برای مشارکت شرکتهای مادر تخصصی و نهادهای عمومی غیر دولتی در  بیان و معرفی ساز  -
 ریزی نظام برنامه

 های توسعهتضمین اجرایی برنامه  -

ها و شناخت و توجه به الزامات بین بخشی و شرایط محیطی بیرونی  برقراری انسجام و یکپارچگی در برنامه -
 توسعه   یهابرنامه و داخلی تاثیرگذار بر 

 های توسعههای تدوین کننده و اجراکننده برنامه ایجاد سازگاری و همسویی بین دوره زمانی دولت  -

 شناسی فرآیند تصویب: آسیب -1 -2-

های توسعه به سبب عدم تقدیم برنامه ساالنه همراه لوایح  ـ ایجاد سازگاری بین قوانین بودجه ساالنه با برنامه

 بودجه و رعایت زمانبندی قانونی 

 
 * 1393 –ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت برنامه –گزارش امور اقتصاد کالن ) 



 

 
 

مجلس شورای اسالمی از طریق ایجاد تفاهم و درک مشترک در الیحه    ی شخص نمودن محدوده عمل قانونـ م

 احکام برنامه 

 پذیری آن مشکالت در فرآیند اجرا پذیر ساختن برنامه و امکان اصالح ـ انعطاف 

 :هاشناسی اجرای برنامهآسیب -1 -4-2

 ها تر بر سیاستکنترل دولت و یا ایجاد کنترل دقیق های بیرونی خارج از ـ شناسایی عوامل و محرک 

 های ساالنه(های ساالنه کشور )برنامهـ رفع تعارض بین برنامه میان مدت و بودجه 

 برنامه بینی شده در های اجرایی پیش های عملیاتی و اقدام به موقع تدوین آیین نامهـ تهیه به موقع برنامه 

 ها مهـ ایجاد وفاق ملی برای اجرای برنا

های قانونی فعالیت مجلس  های توسعه با دوره های اجرایی برنامهـ ایجاد سازوکارهای الزم برای انطباق دوره  

 شورای اسالمی و ریاست جمهوری

 های توسعه در زمانی اندک پس از تصویب آنها ـ پیشگیری منطقی از تغییر برخی از احکام قانونی برنامه 

 عمرانی  ی هاطرحاز  ـ تحلیل هزینه ـ فایده دقیق 

برنامه ی برنامه در جامعه و رفع موانع اجرا  یرش محتوا یـ گسترش دامنه پذ  ها در جهت تحقق اهداف )بسط  ی 

 ریزی و تدوین برنامه( مشارکت در نظام برنامه 

 شناسی فرآیند نظارت و ارزشیابی: آسیب -1 -5-2

 ط ین شرای توسعه در بهتر یهابر برنامه  یکیزیشرفت فیو پ یات ینظارت عملسازوکارهای مناسب بر  ارائهـ تعریف و 

قابل    و انتشار آمار  ارائهتسریع در  و    ی و مستقل آمار  یآمار و مراکز خصوص ـ ایجاد تنوع در تولید و اطالعات و ایجاد  

 اعتماد 

 درنتیجه ایجاد امکان اصالح انحراف احتمالی از مسیر تعیین شده های ساالنه نظارتی و  ـ ارائه به موقع گزارش 

 نظارت یند فرآساختن و مستمر  یو دائم  ینظارت  ی هادستگاه  یفتداخل وظاـ رفع یا کاهش 

  



 

 
 

 فصل دوم: 

 

  

 

 

 تعاریف و مفاهیم -2

 نظام  یلک یهااست یس-1-2

ها و اهداف  تحقق آرمان   یالن نظام براک  ی ها و راهبردهای ریگهماهنگ از جهت   یاعبارتند از مجموعه   یل ک  هاییاستس

  یک الن نزد کا  ی   یل کها را به اهداف  ه آرمان کاست    یاصول   یحاو   هایاست سن  یه اکمشخص    یدر دوره زمان  یقانون اساس 

 نند. کیم

 

 برنامه -2-2

مات منظم و مرتبط  ی رشته تصم  یک و مربوط به    هم مربوط به    ی هاتیت سلسله مراتب فعالیا رعای ش منظم  ی برنامه، نما

 ات است. یمات منظم براساس سلسله مراتب عمل یشگر تصمیمختلف. برنامه، نما  یزمان  یهابر حسب دوره 

 

 برنامه توسعه -3-2

انات  کامها و ت ی، در چارچوب محدودیو فرهنگ  ی، اجتماع یط مطلوب اقتصاد ی ه در آن، شراکاست  ی برنامه توسعه، سند

 شود. ی تحقق آن در نظر گرفته م یمناسب برا یهااست یها و سیمشده و خط ی م گردیشده ترس ینیبش یپ

 

 یزیبرنامه ر-4-2

ن و راهبردها  یی زمان مورد نظر تع  ینظام، اهداف نظام را برا  یکت  یریآن مد   یه طکاست هوشمندانه    یندیفرآ  یزیربرنامه

  ی در ط  ین یش بی موجود و قابل پ  هاییت محدودشده را با توجه به   َن یی ل به اهداف تعین  یبرا   یریگم یتصم  ی هاچارچوب و  

 ند.کی برنامه مشخص م 

 

 یزیرنظام برنامه-5-2

ن، اجرا،  ی ه و تدویه به منظور تهکاست    ییهاالت و روش کی ، تشهاسازمان ارها،  کاز ساز و    یامجموعه   یزیرنظام برنامه

 شود. ی م ی شور طراحکمدت توسعه وتاهکمدت و ان یبلندمدت، م ی هابرنامه ی ابی نظارت و ارز

 

 



 

 
 

 ی اهداف آرمان-6-2

آرمان ا و مقاصد یب،  یهدف  انتظارات  وفاق عمومک است    یافتنی دست    یان  گرو  در  آن  تحقق  ملیه  اراده  و تالش    ی, 

  ی ست ساله نظام جمهوریانداز بسند چشم ران,  یا   یاسالم  ی جمهور  ی . قانون اساسر آحاد مردم خواهد بود ی ناپذی خستگ

ها و اهداف  ن آرمان ییشور, در تبک  ی به عنوان اسناد اصل   ی مقام معظم رهبر  ی ابالغ  ی ل ک  های یاستسران و  یا  ی اسالم

شور قرار  کتوسعه    یهامدنظر و سرلوحه برنامه  یو فرهنگ   ی، اجتماع یمختلف اقتصاد  یها نه یشور در زمکالن  کا  ی   یلک

 رد. یگیم

 

 یلکاهداف -7-2

برنامه   غایزیردر  از  است  عبارت  هدف  خواستی،  اقتصاد  یهات  از  اعم  اجتماع یجامعه  فرهنگ  ی،  از  ک  ی و  منبعث  ه 

ا  ی و    یف کین است  ک. هدف ممشود ی من  ی به آنها تدو  یاب یدست    یبرا  هابرنامهم بر جامعه است و  کهای نظام حاارزش 

  ی ل ک  اهداف رد.  ک ن  یی تحقق آن را تع  ی درجه نسب  توان ی مان زمان برنامه  یدر پاه  کاست    یژگ ین و ی ا  ی دارا  یباشد ول   یمک

برنامه تحقق    یالمقدور طد حتی یبرنامه است و با  ی، ناظر به دوره زمانگردندی من  ییتع  یه در چارچوب اهداف آرمانکبرنامه  

را داشته    یزیبرنامه ر  یشدن در مراحل بعد   یمکت  یه قابلکمشخص شوند    یان اهداف به گونه یابد. لذا الزم است ای

مدنظر به    ین یست در آینده ظرف مدت زمان معیبای شاخص م  یکه  کاست    ی زان ارزشی گر، هدف میعبارت د  بهباشند.  

 آن درجه برسد. 

 

 برنامه یمکاهداف -8-2

شوند و براساس  ی ن مییفرابخش/ بخش تع   ی فکی تحقق اهداف    ی و برا  ی گذارهدف   ی مک  ی هان اهداف براساس شاخص یا

،  ی زیرمختلف آن در زمان مشخص و در طول دوره برنامه  یهاا اجزاء و سازمان ی ت مطلوب فرابخش/ بخش یها وضعآن 

سو و    یک رد گذشته از  کق عمل یل دقی ن اهداف با توجه به تحلیه اکرد  کد توجه  ین اهداف با یی. در تعگرددی م مشخص  

  ی اریک، تنزل نرخ بید ناخالص داخلین شود. به عنوان مثال، هفت درصد رشد تولی گر تدوید   ی برنامه از سو  یل کراهبرد  

برنامه    ی مکاهداف    ی هانترل تورم در حدود ده درصد در طول برنامه از جمله مثال کبرنامه و    ی انی به پنج درصد در سال پا

 است.

 

 الن برنامهکر یتصو-9-2

و همچنین اهداف کالن اقتصادی بخشها با استفاده از مدلها    ی الن اقتصادکاهداف و خطوط کلی حرکت از جمله اهداف  

 دهد. ی الن برنامه را ارائه م کر ین بخشها، تصو یب ی و نیز روابط ساختار



 

 
 

 

 راهبردها -10-2

  ی گذارت یاولو  یلکرده، و نظام  کم  یبه اهداف ترس  یابیدست  ی را برا  ی اصل  یهااقدام ات و  که مجموعه حرکاست    یچارچوب 

آ ی ردن تهدک   یمطلوب و خنث  هاییتموقعبه دست آوردن    یرا برا   ی ن استراتژ ی دارد. تدویان می نده بیدها، در حال و 

را در   ییارهای و مع یمباناز این منظر ن است و یگزیجا یها چارچوب ان یاز م یاتوسعه  یل ک ی ریگدن جهت یمستلزم برگز

 سازد. ی را فراهم م ی طیرات محیینه با تغ یان برخورد بهکو ام یی ه توان اجراک ت خواهد گذاشت یر یار مدیاخت

 

 یسند راهبرد-11-2

آن در سطح   ینتأمها، الزامات تحقق اهداف و منابع مالی و شیوه  استی، شامل تصویر کالن، راهبردها، سیاسناد راهبرد

نده  یآ   ی تهایرد گذشته و ظرفکبراساس گزارش عمل  یزیربرنامه   ی شوراها  ه توسط کباشد  ی بخش/ فرابخش و ... م  / یمل

 شود. ی م مین، تنظی ش سرزمیآما  ی و با توجه به تصویر کالن برنامه و ضوابط مل

 

 ( یاست )خط مشیس-12-2

الت الزم  یه اتخاذ آنها موجبات و تسهکاست    یو مال   ی، پول یی، اجرای، فنی ر قانونیارها و تدابیاز مع  یااست مجموعه یس

  ی الزم برا   یهاجاد مشوق ی، به منظور ایتوسعه صنعت   برنامهمثال در    ی ند. براکی برنامه فراهم م  ی هارا جهت تحقق هدف 

ن رشد  مناطق  در  زم  یافته، ضوابطیتوسعه  معافیدر  تسری   ی اتیمال  ی هاتینه  اجرایا  در  ز   ی ع    ی نیبش ی پ  یی ربنا یخدمات 

عت خود  یمتناسب با طب  یهای مشها و خط است یطرح، س  ی و حت  یی است هر برنامه جامع و هر برنامه اجرا   ی هیشود. بد یم

 را دارد. 

 

 ی اتیبرنامه عمل-13-2

  انجام  یهاها، روش رد و شامل اهداف، پروژهید انجام گی به اهداف مورد نظر با  یاب یدست  ی ه براکاست    ی اقداماتمجموعه  

زمان ک ن  یبندار،  منابع مورد  برآورد  ا یو  است.  برحسب طبقه یاز  برنامه  استان   ی ، بخشی فرابخش  ی هایبندن  م  یتنظ  یو 

 شود. یم

 

 توسعه-14-2

 تمام مردم است. سه جنبه مهم توسعه عبارتند از:  ی ت زندگیفکیدن به  یند بهبود بخش یتوسعه فرآ

 . یمناسب رشد اقتصاد یندها یق فرآیمردم از طر  ی سطح زندگ  ی ارتقا .1

ه مشوق  ک  ی و اقتصاد  ی اس ی، سیاجتماع   ی ها و نهادهاق استقرار نظام ی جاد بستری برای رشد عزت نفس مردم از طریا .2

 شأن و احترام انسان باشد. 



 

 
 

 فصل سوم 

 ها. انتخاب آن  ی رهایدن به حدود متغی ق وسعت بخشی مردم در انتخاب، از طر یآزاد ش  یافزا .3

 

 برنامه توسعه-15-2

در چارچوب    یل کبر اهداف    یمبتن   ی و فرهنگ  ی ، اجتماع یط مطلوب اقتصادیه در آن شرا کاست    یبرنامه توسعه، سند 

شده  تحقق آن در نظر گرفته  ی مناسب برا  ی هااست یها و سیمشده و خط ی م گردیشده ترس  ی نیبش یها و منابع پت یمحدود

 است.

 

 موضوعات خاص -16-2

محدود  ی  یجزئ   ی زیربرنامه مشکا  حل  هدف  آن  در  اساسکه  و    ی الت  شی)تنگناها(  ده ک ا  دهنده  خط   یهاقطب   یل 

 موضوعات خاص توجه دارد.  ی دیلک  یهاها( در سطح فرابخش/ بخش/ منطقه و ... است که به هستهشران ی)پ

اولو  ی دی لک  یهاهسته   یی شناسا براساس  و  ک  ی هات یموضوعات خاص  ...، شناخت  و  منطقه  فرابخش/ بخش/  الن 

ت و ضرورت،  یگاه، اهمی مشخص در ابعاد و جا  یارها ین مع یی ( که با تبیرونی و ب  یدرون   ی هال یوضع موجود )تحل  ی ابیارز

 شود. ی و انتخاب م  یبندت یر، اولوی و حوزه تأث ی زان اثرگذاریم

 موضوعات خاص  یاتیعمل یزیربرنامه-17-2

اجرایی    یهابرنامه   خط دهنده و   ی هاهسته و متکی بر   توسعه  برنامه ریزیقلب  موضوعات خاص،    یات یعمل  برنامه ریزی

 توسعهمشخص، سازماندهی و تشکیالت اجرایی برای حذف یک مانع    یهاپروژه متشکل از هدف و    یات یعملاست. برنامه  

 است. توسعهو یا برای ایجاد قطب 

ن  یا. در  باشدی ما تنگناها  یها و  ت یقابل  ترین ی اصلاز نظر اجرای برنامه محدود به  موضوعات خاص    یات یعمل برنامه ریزی

ن  یی و تب  یطراحاجرایی    ی هابرنامه آنها    یبرا  دهنده مشخص شده وا قطب خط یل عمده و  کچند مش برنامه ریزینوع  

بودن مسئول هر  با توجه به مشخص  و  گیرد ی م تمرکز بر آنها صورت   توسعهو به عنوان موتور حرکت و جهش    شود یم

ت  کموجب به حر  ی دیل ک  ی هات هسته یز حاصل از فعالی ن، سرر ی باشد. همچنی م  ی ش و نظارت برآن قویت پا یپروژه، قابل

 شود. ی ت آنها مکع در روند حریو تسر  یاقتصاد یها ها و بخش ر حوزه ی درآمدن سا

 

 ن یش سرزم یآما یضوابط مل-18-2

بلندمدت  یت آنها منجر به تحقق تصویه رعاکاز قواعد و مقررات است    یان، مجموعه یش سرزمی آما  یضوابط مل  ر 

 . گردد ی متوسعه  یی سازمان فضا 
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 چارچوب تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم -3

وسوم  م   یزیربه نظام برنامه  هکگیرد  صورت می   یچارچوب  درشور  کبرنامه توسعه  و تصویب  ن  یند تدویمعمول فرآ  به طور

که همانا برنامه  یزی را رنظام برنامه یجنتا ،یدرون ی، انسجام و هماهنگ یمندفهدتوجه به  د ضمنین چارچوب با یا است.

  ی ن آنها، اجزای، رابطه متقابل بیزیربرنامه   یف نهادهای وظا  یزیرنظام برنامه   یکدر  اصوالً    باشد دنبال نماید.می توسعه  

محتوا و  تر  ی برنامه  وگروه کیآن،  شوراها  توال یزیربرنامه   ی هاب  زمانبندت یفعال  ی،  باالخره  و  اقدامات  و    انجام   یها 

  ی و اقتصاد   یاس یط موجود سی ات گذشته و شرای، تجربیمالحظات قانوندر عین حال،  شود.  ی مختلف مشخص م  ی هاتیفعال

 گذارند. ی اثر م ی زیرنظام برنامه یکچارچوب   یه بر طراحکهستند   ین عوامل یترمهم

اساس در نظام    ینشده است. بر هم  یل و محتوا تشک   آیندساختار، فرشامل    یاز سه جزء اصل ای  برنامه نظام    همواره هر 

سند    یهایری گکه منبعث از جهت   ی اصل  هاییری گبرنامه و جهت  ینبرنامه ششم، ابتدا اصول حاکم بر تدو  یزیربرنامه

آن    یات که کل  ایی . سپس براساس محتوشودی باشد، مشخص م می   های کلی برنامه و سیاستساله کشور    20چشم انداز  

برنامه    ین مناسب تدو  آیندساختار و فر   یین . تعگرددی م   یینبرنامه تع  یناست، مراحل تدو  یزانرمه ششم مدنظر برنامه در برنا

کشور از اول    ی و فرهنگ  یاجتماع   ی، برنامه ششم توسعه اقتصاد  ینو تدو  یهته  یندنظام مذکور خواهد بود. فرآ  ی گام بعد

 شروع شده است. 1393خرداد ماه  

تدوین  نظام    و  است    یزیربرنامه تهیه  قرار  توسعه  تجرببرنامه ششم  از  استفاده  از    یهابرنامه  یاتبا  اجتناب  گذشته، 

ریزی چه در سطح  نظرات نخبگان امر برنامهکشور و بکارگیری نقطه   یعال   یریت مد   یدنظرات جد  کسبو    ی قبل  ی هایبآس

بخش شامل رویکردها و    4مجموعه چارچوب نظام تدوین برنامه ششم توسعه در  .  شود  یهته  چه در سطح بخشی  کالن

 ها، محتوا، فرآیند و ساختار در ادامه ارائه شده است. ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 تدوین برنامه ششم توسعه  هایویژگی  رویکردها و  -1-3



 

 
 

های  انداز بیست ساله نظام ج.ا.ایران، سیاستچشم سند  ج.ا.ایران،  قانون اساسی،  ابتناء به اسناد باالدستی نظیر:   -
قانون اساسی،    44های کلی اصل  های کلی بویژه اقتصاد مقاومتی، سیاست کلی برنامه ششم و سایر سیاست

 نظام اداری، علم و فناوری و جمعیت )ابالغی مقام معظم رهبری(

 های دولت تدبیر و امید یدگاه د -

 محورهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی  -

 زا رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال -

 گسترش اقتصاد دانش بنیان  -

 وریپذیری با تاکید بر ارتقاء بهره تقویت رقابت  -

 بهبود محیط کسب و کار  -

 های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی توسعه مشارکت بخش  -

 های داخلی و خارجی حداکثری از منابع و ظرفیتاستفاده  -

 نگری برنامه با نگرش ویژه به موضوعات خاص جامع -

 پیشتازی در عرصه علم و فناوری -

 عدالت اجتماعی و توانمندسازی فقرا و مجرومین  -

 ارتقاء سرمایه اجتماعی  -

 سازی فرهنگی تعالی و مقاوم  -

 ایآمایش سرزمین و تعادل منطقه  -

 بینی ضمانت اجرایی برنامه پذیری و پیش ها، نظارتقانون، شفافیت تصمیمات و سیاست   رعایت و پایبندی به  -

 

 محتوا  -2-3

هایی که به صورت گام به گام برای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه انجام خواهد شد به ترتیب  اجزا و فعالیت

 باشد: زیر می 

 نامه تهیه و تدوین برنامه ششمتهیه نظام -1

 عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود تحلیل  -2

 روهای پیش ها و چالش بینی آینده، ظرفیت پیش  -3

 تهیه سند راهبردی توسعه -4

 و تجهیز منابع  نی تأمبرآورد  -5

 ها الزامات تحقق اهداف و سیاست -6

 تدوین احکام برنامه -7

 تهیه برنامه عملیاتی و موضوعات خاص  -8

 تهیه برنامه عملیاتی بخش/فرابخش  -9

 توسعه استان تهیه سند  -10

 تهیه برنامه عملیاتی استان   -11



 

 
 

 تفصیل برنامهحد  -1-2-3

  یل حد تفصباشد،  می   به موضوعات خاص  یژهنگر با نگاه و جامع  ایتوسعه برنامهبرنامه ششم  که  با توجه به این 

ی  برنامه راهبرد  سطحبخش / فرابخش در    عملیاتی و برایبرنامه    سطح تا    خاصاز موضوعات    یکهر    برایبرنامه  

آنجائی  از  از های اصلی برنامه ششم،  گیری های کلی ابالغی و جهت که در سیاستخواهد بود.    های یت قابل  استفاده 

در جهت کاهش عدم    ین سرزم  یش آما   ی ضوابط مل مطرح شده است،  مناطق کشور    هاییت مز   یای متنوع در جغراف

ها، به منظور رفع  ه خواهد بود. در این ارتباط، عالوه بر رویکرد آمایشی در کلیه بخش ی مورد توجامنطقه  یهاتعادل 

ها  های پهنه سرزمین طرحهای مرتبط با موضوعات خاص مکان محور تعریف خواهد شد که کلیه بخش عدم تعادل 

بر پایه ضوابط ملی آمایش در  ها نیز برنامه توسعه خود را  بایستی اجرای آنها را در اولویت خود قرار دهند. استان می

 نمایند. ها تنظیم می تعامل با بخش 

 

نگر با نگاه ویژه به موضوعات خاص رویکرد اصلی برنامه ششم: جامع  

 

تدوین الیحه برنامه ششم  -الف  

 در سطح برنامه راهبردی برای بخش/فرابخش 

 در سطح برنامه راهبردی و سپس عملیاتی برای هر یک از موضوعات خاص 

هاسطح تهیه سند توسعه استان برای هر یک از استان در   

پس از تصویب قانون برنامه ششم -ب  

 در سطح برنامه عملیاتی بخش/فرابخش 

هادر سطح برنامه عملیاتی استان   

 

 فرآیند -3-3

 گیرد. فرآیند تهیه و تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کشور در قالب یازده مرحله به شرح ذیل انجام می  

 های کلی تهیه و پیشنهاد سیاست  –مرحله اول 

 تشکیل ستاد برنامه  -

 انجام مطالعات پایه و مورد نیاز  -

پیش  - سیاست تهیه  ونویس  قبلی  ابالغی  کلی  سیاست  براساس  ششم  برنامه  کلی  و    های  وضعیت  مبنای 

 های موجود دیدگاه 

 های کلی برنامه ابالغ سیاست  –مرحله دوم 

 های گذشته کشورشناسی برنامه آسیب -

 بازنگری ضوابط ملی آمایش سرزمین  -



 

 
 

 تکمیل مطالعات پایه  -

 نظران برگزاری نشستهای تخصصی با صاحب -

 تهیه اولیه تصویر کالن بخشی، فرابخشی  -

 بررسی برای تعیین موضوعات خاص  -

 و ساختار تهیه برنامه ششم   ندهایفرآاصالح  –مرحله سوم 

 های آن اصالح نظام برنامه ریزی برنامه ششم و دستورالعمل  -

 تشکیل شورهای برنامه ریزی و شورای تلفیق برنامه  -

 تعیین و تصویب نهایی موضوعات خاص برنامه ششم  -

 تصویب برنامه  -

 نویس احکام برنامهتهیه اسناد و پیش  –مرحله چهارم 

 گام اول 

 تبیین وضع موجود بخش/فرابخش  -

 های قانونی و مقرراتی ها و محدودیت تحلیل ساختار ظرفیت  -

 بینی آینده های پیش رو و پیش ها و چالش تحلیل ظرفیت  -

 ها ها و چالش تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت -

 برگزاری همایش برنامه ششم -

 دوم گام  

 های کلی مرتبط با بخش/فرابخش تبیین سیاست  -

 تبیین تصویر کالن بخش/فرابخش  -

 تعیین راهبردهای تحقق تصویر کالن بخش/فرابخش  -

 های کالن بخش/فرابخش تعیین اهداف کمی، شاخص  -

 های بخش/فرابخش تعیین سیاست -

 تعیین نحوه تأمین و تجهیز منابع -

 تعیین الزامات تحقق اهداف  -

 حکام برنامه تهیه و پیشنهاد ا -

 

 

 تهیه اسناد برنامه -مرحله پنجم

شود و شامل بررسی قوانین برنامة توسعه قبلی کشور و تعیین  این مرحله همزمان با شروع مرحله سوم انجام می 

در نهایت الیحه مواد دائمی   کهباشد به طوری احکامی است که به صورت مستمر برای توسعه کشور مورد نیاز می

 شود. برای توسعه کشور تهیه و پیشنهاد می 



 

 
 

رم این الیحه در شورای اقتصاد و دولت بررسی و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی  همزمان با مرحله چها 

 شود. تقدیم می 

 نویس الیحه و اسناد برنامهتلفیق و تهیه پیش -مرحله ششم

های سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ریزی در معاونتنویس اسناد شورا در این مرحله، برنامهبا تهیه نتایج و پیش 

گیرد، در این مرحله  گردد و سپس در شورای تلفیق برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار می نگ و تلفیق می کشور هماه

 شود. عملیاتی تهیه و تنظیم می  ی هابرنامهبخش/فرابخش تا سطح راهبرد، و موضوعات خاص تا سطح  یهابرنامه

 نظران دریافت نظرات صاحب  -مرحله هفتم

این مرحله   اقتصاد و دولت توسط صاحب نظران و  پیش در  از تصویب در شورای  برنامه ششم قبل  اسناد  نویس 

گیرد  ریزی کالن و بخشی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات آنان اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار می نخبگان برنامه

 گردد. برنامه تهیه می  و نهایتاً اسناد نهایی پیشنهادی 

 یحه تصویب ال -هشتممرحله 

 گیرد. در فرصت مقرر الیحه پیشنهادی در شورای اقتصاد و هیأت محترم دولت مورد بررسی و تصویب قرار می 
 مرحله نهم: تصویب قانون برنامه 

پس از تقدیم الیحه و احکام برنامه ششم به همراه اسناد مربوط به آن به مجلس شورای اسالمی، الیحه احکام  

با طرح در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار    هاون یسیکم  نمایندگان محترم، برنامه توسط   و در نهایت 

 گیرد. می

ها و راهبردها  ریزی پس از تصویب قانون احکام برنامه ششم با لحاظ اسناد توسعه استان شوراهای برنامه   - مرحله دهم

های عملیاتی  های عملیاتی موضوعات خاص نسبت به تهیه برنامههای بخش/فرابخش و همچنین برنامهو سیاست 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    ها درنمایند. این برنامهبخش/فرابخش به تفکیک پهنه سرزمینی اقدام می 

 گردد. می  دیی تأهماهنگ و تلفیق و 

با پایان مرحله چهارم و پنجم تهیه برنامه ششم توسعه که براساس آن قانون احکام دائمی مورد نیاز    - مرحله یازدهم

ها نسبت به بررسی  ریزی استان برنامه نویس اسناد برنامه بخش/فرابخش تهیه شده است. شورای توسعه و نیز پیش 

سازی به  و تبیین و تحلیل وضع موجود بخش، فرابخش و کالن استان اقدام و سپس جهت بررسی و هماهنگ 

های عملیاتی استان  ها اقدام به تهیه برنامه نمایند. در ادامه، استان ریزی کشور ارسال می سازمان مدیریت و برنامه 

نماید.  های عملیاتی مصوب بخش/فرابخش و موضوعات خاص برنامه، می ستان و برنامهدر چارچوب اسناد توسعه ا

 شوند. های ملی هماهنگ و سازگار می ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی و با برنامهاین برنامه 

 

 اسناد برنامه ششم توسعه  -4

 باشد:اسناد برنامه ششم توسعه مشتمل بر موارد زیر می

های کلی بویژه اقتصاد مقاومتی،  های کلی برنامه ششم و سایر سیاستسیاست   های کلی برنامه ششم سیاست   -1-4

 قانون اساسی، نظام اداری، علم و فناوری و جمعیت )ابالغی مقام معظم رهبری(  44های کلی اصل سیاست

 :برنامه ششم توسعه  -2-4

 برنامه ششم احکامالیحه  -1-2-4



 

 
 

 فصل چهارم

 برنامه )تصویب هیأت دولت(سند  -2-2-4

 تصویر کالن برنامه  - 1-1-2-4

 جداول کمی شامل اهداف و جداول منابع و مصارف - 2-1-2-4

 های راهبردی بخش/فرابخش برنامه  - 3-1-2-4

 های موضوعات خاص تا سطح عملیاتی برنامه  - 4-1-2-4

 ها برنامه عملیاتی بخش/فرابخش و استان  - 5-1-2-4

 های عملیاتی استان استان و برنامه اسناد توسعه - 6-1-2-4

 اسناد پشتیبان برنامه ششم: -4-3

 های توسعه بعد از انقالب شناسی برنامهگزارش آسیب -1-3-4

 مبانی نظری برنامه ششم-2-3-4

 ریزی تعاریف و مفاهیم برنامه-3-3-4

 های آن برای برنامه ششم آوری و الزام گزارش مفهوم اقتصاد مقاومتی و تاب  -4-3-4

 موجود کشور فضایی ساختار گزارش تحلیل و تبیین  -5-3-4

 ایهای منطقه گزارش تحلیل و تبیین عدم تعادل -6-3-4

های  های تحقق آن در سال و الزام  1384  ـ 1392گزارش عملکرد سند چشم انداز ج.ا.ایران در دوره -7-3-4

 باقیمانده 

 ها های کالن و بخش انداز آن در حوزه گزارش تبیین وضعیت موجود و چشم -8-3-4

 الگوی برنامه ششم توسعه-9-3-4

 گزارش شیوه استخراج موضوعات خاص -10-3-4

 

 

 

 

 

 مقدمه -4

در این فصل ابتدا ساختار تدوین الیحه برنامه ششم و همچنین تهیه و تدوین اسناد برنامه بیان گردیده و سپس به  

 شود که مشتمل است بر: ارکان نظام تدوین برنامه ششم پرداخته می تشریح ترکیب اعضا و وظایف هر یک از 



 

 
 

 ستاد تدوین برنامه ششم  -الف

 شورای تلفیق برنامه  -ب

 ریزی شوراهای برنامه  -ج

تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه آمده است.  بندی فرآیندهای تهیه، زمان الزم به ذکر است در انتها نمودار 
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 ترکیب اعضای ارکان نظام تدوین برنامه ششم توسعه  -1-4

 ترکیب اعضای ستاد برنامه -1-1-4

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )رئیس(  -آقای نوبخت  جناب   -

 وزیر کشور  -جناب آقای رحمانی فضلی   -

 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   -جناب آقای سیف   -

 وزیر امور اقتصادی و دارایی  -جناب آقای طیب نیا   -

 تحقیقات و فناوری  وزیر علوم، - جناب آقای فرهادی  -

 وزیر نفت - ر زنگنه جناب آقای نامدا -

 وزیر صنعت، معدن و تجارت  -جناب آقای نعمت زاده   -

 مشاور رییس جمهور  – فروزنده   ی آقا  جناب -

 مشاور رییس جمهور  –نیلی   ی آقا  جناب -

 اسالمی  شورای مجلس  اول رئیس  نایب -فرد  ابوترابی  ی آقا  جناب -

 اسالمی  شورای  مجلس   رئیس  نایب  -  باهنر  ی آقا  جناب -

 ( دبیر) بودجه و  برنامه هماهنگی   معاون ـ  دژپسند ی آقا  جناب -

 معاون توسعه امور تولیدی  – جناب آقای پورمحمدی   -

 معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  – جناب آقای شافعی  -

 و پشتیبانی  هااستان صالح ـ معاون امورمجلس،  ی جناب آقا -

 سرپرست توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  – جناب آقای صفدری  -

 معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی  –جناب آقای نمکی   -

 واعظ مهدوی ـ معاون توسعه امور علمی و فرهنگی  ی جناب آقا -

 برداری کشور جناب آقای آزموده اردالن ـ رئیس سازمان نقشه  -

 عادل آذر ـ رئیس مرکز آمار ایران  ی جناب آقا -

 وری ایران سرکار خانم طباطبایی ـ رئیس سازمان ملی بهره  -

 توالئی ـ مشاور و رییس دبیرخانه شورای نظارت راهبردی  ی جناب آقا -

 سازمان  رحمتی ـ مشاور رییس ی جناب آقا -
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 سازمان  صمیمی ـ مشاور رییس ی جناب آقا -

 ه ریاست سازمان صدر نوری ـ مشاور و رئیس حوز ی جناب آقا -

 سازمان  آزاد ـ مشاور رییس عسگری  ی جناب آقا -

 سازمان  کردبچه ـ مشاور رییس ی جناب آقا -

 جناب آقای صفدر حسینی ـ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی  -

 معاون مرکز پژوهشهای مجلس  –جناب آقای قاسمی   -

 باقری ـ رئیس امور اقتصاد کالن  ی جناب آقا -

 رئیس امور دبیر خانه شورای اقتصاد  -جناب آقای دکتر خالصی   -

 سرزمین و محیط زیست  ش یآما  مسجدی ـ رئیس امور برنامه ریزی،  ی جناب آقا -

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  – پور جناب آقای جالل  -

 رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران   –جناب آقای عبداللهی   -

 

 ترکیب اعضاء شورای تلفیق برنامه -2-1-4

 معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان )رئیس(  -

 رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست )دبیر(  -

 معاونین سازمان  -

 ریزی حسب مورد دبیران شوراهای برنامه  -

 دو نفر از مشاورین سازمان  -

 رییس امور اقتصاد کالن  -

 دو نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای تلفیق  -

ریزی مربوط به آن  های ذیربط سازمان با حضور دبیران شوراهای برنامهتبصره: مسئولیت تلفیق امور مختلف را معاونت

 باشند. تعیین شده ستاد تدوین برنامه عهده دار می  یهاچارچوب در 

 

 شوراهای برنامه ریزی  یب اعضاکیتر -3-1-4

 رئیس( ) وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب ستاد  -

 دبیر( ) سازمان رئیس یا معاون امور ذیربط در  -

 ریزی سایر وزرا یا روسای دستگاههای مرتبط با شورای برنامه  -
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 های ذیربط مجلس شورای اسالمی روسای یا نمایندگان منتخب کمیسیون  -

 دو نفر صاحب نظر با انتخاب سازمان  -

 ریزی به انتخاب شورادو نفر صاحب نظر از نخبگان و یا خبرگان برنامه -

 ها ریزی استان دو نفر از روسای سازمان مدیریت و برنامه  -

 بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی  اتاق  نده ینما -

 تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران  اتاق  نده ینما -

 های تخصصی ها و تشکل انجمن  -

های ذیربط  و تشکل   (NGO)مردم نهاد    ینهادهاو    هاسازمان تبصره: رییس شورا ملزم به مشارکت و دعوت از  

 .باشد ی ممنتخب در جلسات شورا 

 

 هاریزی توسعه استان ترکیب اعضای شوراهای برنامه  -4-1-4

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  178ترکیب اعضای شورا مطابق ماده  -

 بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی  اتاق رییس  -

 تعاون جمهوری اسالمی ایران  اتاق  س ییر -

 نهاد های مردمنظران و نمایندگان تشکل صاحب -

  های اجرایی حسب مورد  سایر دستگاه  -



 

 

 ردیف
شوراهای  

 برنامه ریزی 
 اعضاء شورا شورا دبیر س شورا یرئ

 نماینده سازمان وزیر آموزش و پرورش آموزش 1
وزیر تعاون، کار و رفاه    - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات    - و آموزش پزشکی    درمان   وزیر بهداشت،  - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  

به پیشنهاد  )های غیرانتفاعی  یکی از روسای دانشگاه   - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی    - رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای    - اجتماعی  

 های اجرایی حسب مورد سایر دستگاه  - وزیر علوم تحقیقات و فناوری و تائید شورا( 

2 
فرهنگ و هنر، ورزش،  

 خانواده جوانان و 
 نماینده سازمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

وزیر علوم تحقیقات و    - وزیر آموزش و پرورش    - وزیر کشور    - وزیر ورزش و جوانان   - معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  

پزشکی    وزیر  - فناوری   و آموزش  و س معاون    - یانقالب فرهنگ  یعالی ر شورایدب   - بهداشت، درمان  رئیس شورای    - مایسازمان صدا 

سایر    - رئیس سازمان خبرگزاری ج. ا. ا    - رئیس سازمان تبلیغات اسالمی   -   یرئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم  - علمیه    یهاحوزه

 اجرایی حسب مورد  یهادستگاه 

3 
میراث فرهنگی و  

 گردشگری 

رئیس سازمان میراث فرهنگی،  

 صنایع دستی و گردشگری 
 نماینده سازمان

  -رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی  - وزیر امور اقتصادی و دارایی    - وزیر امور خارجه    - وزیر کشور    - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 های اجرایی حسب مورد سایر دستگاه - معاون سازمان صداو سیما  - دو نفر از شهرداران مشهد، شیراز یا اصفهان به پیشنهاد وزیر کشور

4 
سالمت و ارتقاء  

 کیفیت زندگی 

و   درمان وزیر بهداشت،

 آموزش پزشکی 
 نماینده سازمان

د و امور  یاد شهیرئیس بن  - سازمان نظام پزشکی  - سازمان دامپزشکی  - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  - وزیر علوم تحقیقات و فناوری 

های اجرایی  سایر دستگاه   - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران  - سالمت ایران  رئیس سازمان بیمه    - رئیس سازمان بهزیستی    - ثارگران  یا

 حسب مورد

 اجتماعی   نیتأمرفاه و  5
و رفاه    کار وزیر تعاون،

 اجتماعی 
 نماینده سازمان

سازمان بیمه سالمت رئیس    - وزیر امور اقتصادی و دارایی    - وزیر علوم تحقیقات و فناوری    - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

رئیس سازمان    - احمررئیس جمعیت هالل  - رئیس کمیته امداد    - رئیس سازمان بهزیستی    - ثارگرانی د و امور ایاد شهیرئیس بن  - ایران  

 های اجرایی حسب موردسایر دستگاه  - اجتماعی  نیتأم

 نماینده سازمان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  علم و فناوری  6

  ی وزیر ارتباطات و فناور  - کیوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزش  - وزیر آموزش و پرورش  - فناوری رئیس جمهور  معاون علمی و  

  - رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی    - وزیر دفاع و نیروهای مسلح   - وزیر نفت    - وزیر صنعت، معدن و تجارت    - اطالعات

سازمان    –مرکز ملی فضایی    –رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان    - رئیس پارک علمی فناوری پردیس    - رئیس جهاد دانشگاهی  

 مورد  حسب اجرایی هایدستگاه سایر - رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی –فضایی ایران  

 نماینده سازمان وزیر نفت  انرژی  7
  سایر   - رئیس سازمان انرژی اتمی    - تجارت    وزیرصنعت، معدن و  – وزیر نیرو    - وزیر امور خارجه  –رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه 

8 

مسکن و شهرسازی و  

عمران شهری و  

 روستایی 

 نماینده سازمان وزیر راه و شهرسازی 

– رئیس بنیاد مسکن    - مدیر عامل بانک مسکن    - معاونت توسعه روستایی معاون اول    - وزیر نیرو    –وزیرکشور   - وزیرجهاد کشاورزی  

نماینده جامعه مهندسین مشاور    - نماینده شورای کالن شهرها    - رییس شرکت عمران شهرهای جدید    –  هااستان نماینده شورای عالی  

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه   سایر - کشور

 

 نماینده سازمان وزیر راه و شهرسازی  حمل و نقل  9
اجتماعی    - وزیرصنعت، معدن و تجارت  - وزیرکشور   انتظامی ج.ا.ایران    - وزیرتعاون کار و رفاه  نیروی  ـ  نماینده جامعه    - وزیر نفت 

 مورد حسب اجرایی هایدستگاه   سایر - مهندسین مشاور ایران



 

 

 ردیف
شوراهای  

 برنامه ریزی 
 اعضاء شورا شورا دبیر س شورا یرئ

10 
ارتباطات و فناوری  

 اطالعات 

فناوری  وزیر ارتباطات و  

 اطالعات 
 نماینده سازمان

  - دبیر شورای عالی اطالع رسانی    - وزیرعلوم تحقیقات و فناوری  - وزیرصنعت معدن تجارت    - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  

یکی از    –صداو سیما    معاون  - سازمان فضایی ایران    - مرکز ملی فضای مجازی    - مرکز ملی فضایی    –دبیرشورای عالی انفورماتیک  

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه  سایر - کشور  یاانه یرانماینده صنفی  - اپراتورهای برتر کشور به انتخاب رییس 

 

 نماینده سازمان وزیر صنعت، معدن و تجارت  صنعت و معدن  11

وزیر    - وزیر جهاد کشاورزی    - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی    - وزیر امور اقتصادی و دارایی    - معاون علمی و فناوری رییس جمهور  

مدیر عامل    - مدیر عامل بانک صنعت و معدن    - گمرک ج.ا.ایران    -–وزیر نیرو    – وزیر دفاع    - وزیر نفت    - علوم، تحقیقات و فناوری  

 مورد حسب  اجراییهایدستگاه  سایر –صندوق توسعه ملی

 نماینده سازمان کشاورزی وزیر جهاد  کشاورزی  12
مدیر عامل بانک کشاورزی   - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  - وزیر امور اقتصادی و دارایی  - وزیر صنعت معدن تجارت  - وزیر نیرو 

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه  سایر - مدیر عامل صندوق توسعه ملی  - 

 نماینده سازمان وزیر نیرو  آب  13
وزیر    – وزیر کشور    - وزیر امور اقتصادی و دارایی    - وزیر صنعت معدن تجارت    - وزیر جهاد کشاورزی    - محیط زیست  سازمان حفاظت  

 اجرایی حسب مورد یهادستگاه سایر  - راه و شهرسازی

14 
خدمات مالی و 

 بازرگانی
 نماینده سازمان وزیر صنعت، معدن و تجارت 

  - گمرک ج.ا.ایران   - وزیر جهاد کشاورزی    - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات    - دارایی  وزیر امور اقتصادی و    - بانک مرکزی ج.ا.ا  

اصناف کشور   ایران  - رئیس شورای  بهادار    - بیمه مرکزی  اوراق  بورس  ملی  - سازمان  عامل صندوق توسعه   ی هادستگاه   سایر  - مدیر 

 مورد  حسب اجرایی

15 

سیاست خارجی، 

ای و  تعامالت منطقه

 المللیبین 

 نماینده سازمان وزیر امور خارجه 
رئیس سازمان سرمایه گذاری    - رئیس بانک مرکزی ج.ا.ا  - و تجارت    وزیر صنعت، معدن  - وزیر اطالعات    - وزیر دفاع    - وزیر نفت  

 اجرایی حسب مورد یهادستگاه سایر  - خارجی 

 دفاع و امور امنیتی  16
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای  

 مسلح
 نماینده سازمان

نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی   – مسلح    ی روهاین نماینده ستاد کل    - دبیرشورای عالی امنیت ملی    - وزیر اطالعات    - کشور    وزیر

 مورد  حسب اجرائی یهادستگاه  سایر - (سازمان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی - ایران 



 

 

 ردیف
شوراهای  

 برنامه ریزی 
 اعضاء شورا شورا دبیر س شورا یرئ

 نماینده سازمان دادگستری وزیر  حقوقی و قضایی 17

ن مجلس یح قوان یس اداره تنقیرئ  - معاون راهبردی قوه قضائیه    - شورکر یوز  - وزیر اطالعات    - معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور  

رییس امور حقوقی سازمان مدیریت و   –رییس دیوان محاسبات کشور    – قضائیه    س قوهی رئ   یدو نفر از قضات با معرف  -   یاسالم  یشورا

 اجرایی حسب مورد یهادستگاهسایر  - ریزی کشور برنامه

18 

امور عمومی، سیاست 

داخلی و ارتقاء سرمایه  

 اجتماعی 

 نماینده سازمان وزیر کشور 
وزیر    –وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی    - وزیر اطالعات    - وزیر دادگستری    - وزیر کشور    - معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  

 های اجرایی حسب موردسایر دستگاه  - مردم نهاد  ی هاتشکل دو نفر از   - فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 نظام اداری  19

معاون توسعه مدیریت و سرمایه 

انسانی سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی کشور 

 نماینده سازمان
رییس امور حقوقی    - وزیر کشور    - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی    - وزیر امور اقتصادی و دارایی    – معاون حقوقی رئیس جمهور  

 اجرایی حسب مورد یهادستگاه سایر   - رئیس دیوان عدالت اداری  –ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه

20 
و   یپول یهااستیس

 ی ارز
 نماینده سازمان ی زک مر ک رئیس کل بان

رئیس ستاد    - وزیر جهاد کشاورزی    - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  - وزیر صنعت، معدن و تجارت  - وزیر امور اقتصادی و دارایی  

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه   سایر  - نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی - قاچاق کاالو ارز مرکزی مبارزه با 

21 
و   یتجارت خارج

 المللن یروابط اقتصاد ب
 نماینده سازمان وزیر صنعت، معدن و تجارت 

  - یشاورزکوزیر جهاد    - وزیر راه و شهرسازی    -وزیر نفت    - وزیر امور خارجه  - رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

رئیس ستاد مرکزی مبارزه    - دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد    - کرئیس گمر  - ج.ا.ا  یزک مر   ک بان  رئیس  - وزیر امور اقتصادی و دارایی

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه سایر - رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی  - با قاچاق کاالو ارز 



 

 

 ردیف
شوراهای  

 برنامه ریزی 
 اعضاء شورا شورا دبیر س شورا یرئ

22 
و   یعمومه یمال

 یت بخش عمومیریمد 

معاون هماهنگی برنامه و بودجه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 کشور 

 

 نماینده سازمان
وزیر    - وزیر نفت  - وزیر راه و شهرسازی  - رو یوزیر ن  - شورکوزیر    - وزیر دفاع  - وزیر امور اقتصادی و دارایی  - وزیر آموزش و پرورش

 اجرایی حسب مورد   یهادستگاه سایر    - رئیس سازمان امورمالیاتی کشور  - ج.ا.ا  ی زکمر  ک بان رئیس    - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نماینده سازمان وزیر امور اقتصادی و دارایی  ی مال منابع نیتأمنظام   23
سازمان  رئیس  - ج.ا.ا ی زکمر ک رئیس بان -  یخارج یگذارهیسازمان سرما رئیس - یرئیس صندوق توسعه مل  - شورک وزیر  - وزیر نفت 

 مورد حسب اجرایی یهادستگاه   سایر - یرئیس اتاق بازرگان - رئیس اتاق تعاون   - رئیس بیمه مرکزی - بورس

24 
و   یگذارهیرشد، سرما

 اشتغال 
 نماینده سازمان وزیر امور اقتصادی و دارایی 

  ی وزیر راه و شهرساز   - رویوزیر ن   - وزیر نفت  - یشاورزکوزیر جهاد    - وزیر صنعت معدن تجارت  - وزیر کار و رفاه اجتماعی    - وزیر تعاون

 مورد  حسب اجرایی  دستگاههای سایر  - مرکز ملی رقابت  - ج.ا.ا یزکمر ک رئیس بان –وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  - 

 

 

25 

ت بخش کتوسعه مشار

و  یو تعاون یخصوص

سب و  کط یبهبود مح

 ارک

 نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی وزیر  

ارتباطات و    وزیر - یشاورزکوزیر جهاد- وزیر دادگستری  - وزیر کشور - ار و رفاه اجتماعی کتعاون   وزیر - وزیر صنعت معدن تجارت 

 -   یرئیس اتاق بازرگان  - مرکز ملی رقابت   - سازی  رئیس سازمان خصوصی  - ج.ا.ا    یزکمر   ک بان  رئیس    - رو  یوزیر ن  - فناوری اطالعات  

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه  سایر

 

 ی ورارتقاء بهره  26
رییس سازمان ملی بهره وری  

 ایران 
 نماینده سازمان

وزیر تعاون کار و رفاه    - وزیر نفت    -   یشاورز کوزیر جهاد    - رو  ی وزیر ن  - وزیر صنعت معدن تجارت    - وزیر امور اقتصادی و دارایی  

 - بانک مرکزی ج.ا.ارئیس  - اجتماعی 

 مورد  حسب اجرایی دستگاههای سایر - رئیس سازمان ملی استاندارد 

27 

آمایش وتوسعه و  

ای و  توازن منطقه 

 یهادادهساماندهی 

 مکانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی کشور 

 

 نماینده سازمان

وزیر جهاد    - روی وزیر ن  - وزیر نفت    -   ییو دارا  امور اقتصادی وزیر    - وزیر دفاع    -   یوزیر راه و شهرساز  - ست  ی ط زیرئیس سازمان مح

دبیر شورای هماهنگی مناطق    - مرکز آمار    رئیس   - رئیس سازمان نقشه برداری    - و تجارت    معدنوزیر صنعت    - شور  ک وزیر    -   ی شاورزک

 مورد  حسب اجرایی یهادستگاه سایر -  هااستان  ی عال ی نده شوراینما - آزاد 

 زیستمحیط  28
رئیس سازمان حفاظت محیط 

 زیست
 نماینده سازمان

وزیر بهداشت درمان و آموزش   - وزیر کشور  - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  - وزیر جهاد کشاورزی  - صنعت معدن تجارت  وزیر 

 اجرایی حسب مورد  یهادستگاه سایر  -  هااستاننماینده شورای عالی  –وزیر نیرو   - پزشکی 



 

 

 ردیف
شوراهای  

 برنامه ریزی 
 اعضاء شورا شورا دبیر س شورا یرئ

29 

توسعه روستایی و  

عشایری و توانمند  

های کم  سازی گروه 

 درآمد 

معاون توسعه روستایی و مناطق  

محروم معاون اول رئیس  

 جمهور 

 نماینده سازمان

رئیس بنیاد    - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی    - وزیر راه و شهرسازی    - وزیر صنعت معدن تجارت    - وزیر کشور    - یشاورز کوزیر جهاد  

رئیس انجمن جغرافیا و برنامه    - امداد امام خمینی    تهی کم  - رئیس سازمان امور عشایر    - ها  ها و شهرداریرئیس سازمان دهیاری   - مسکن  

 مورد حسب اجرایی  یهادستگاه  سایر  - ریزی روستایی

 نماینده سازمان مرکز آمار ایران  شورای جمعیت 30

، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر کشور،، وزیر ورزش و جوانان، وزیر تعاون  جمهور در امور زنان و خانواده یسمعاون رئ

 حسب  اجرایی  یهادستگاه   سایر  - آمار ایران، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  مرکز  کار و رفاه اجتماعی،

 مورد

  

 باشند:ریزی عضو میاعضاء به شرح ذیل در تمامی شوراهای برنامه*  

 رییس یا نماینده کمیسیون ذیربط مجلس شورای اسالمی -1

 ها به انتخاب سازمانریزی استانهای مدیریت و برنامهدو نفر از روسای سازمان -2

 نظر به انتخاب سازماندو نفر صاحب -3

 نظر به انتخاب شورادو نفر صاحب -4

 ینده اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزییک نفر نما -5

 یک نفر نماینده اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران -6

 های تخصصی به انتخاب شوراها و تشکلانجمن -7
 



 

 

 

 ی زیران نظام برنامه کف اریشرح وظا -2-4

 برنامهستاد تدوین  -1-2-4

  ی هااست یانداز و ستهیه و تدوین برنامه را بر اساس سند چشم  ی و هماهنگ  ی فه راهبریستاد تدوین برنامه ششم، وظ

 باشد:ی ل م ی ن ستاد شامل موارد ذ یف ایابالغی بر عهده دارد. عمده وظا یلک

آرمان   یبررس .1 و  باالدست الزامات  اسناد  با  مطابق  اساس  یها  چشم یج.ا.ا  ی)قانون  سند  ساله،    20انداز  ران، 

 ب و ابالغ یمراحل تصو  یط  یبرنامه ششم برا ی لک ی هااستی شنهاد سیهای کلی نظام( و پسیاست

 دولت   یاتاقتصاد و ه  یبه شورابرنامه  یاجتماع ی، اقتصاد ی هااست یسو  های مش خط اهداف کلی،  یشنهادپ .2

 ب هیات دولت یآن جهت تصو  ارائهو    ( الن )اهداف کالن، منابع و مصارفکر  یس تصوینوش ین پیه و تدویته .3

 حه برنامه یام الکو اح  ی م کاهداف  د ییتأ و  یبررس .4

 موضوعات خاص  ی ات یبرنامه عمل د ییتأ و  یبررس .5

انجام    ی هاوشرو  ی موضوع   یهاها و چارچوب ها و دستورالعمل برنامه ششم و روش   یزیرنظام برنامه بررسی   .6

 کار

 بررسی و در صورت لزوم پیشنهاد تغییر ساختار تدوین الیحه برنامه ششم توسعه  .7

 ریزی برنامه  ی ن شوراهایب ی جاد هماهنگ یتشکیل و ا .8

 ریزی برنامه  یاز مطالعات الزم ستاد و شوراها  یبان یو پشت ی هماهنگ .9

 ن برنامه ی شرفت امور تدویپ ی ری گیم برنامه و پیه و تنظیند تهیآ ت و نظارت بر فریهدا .10

  ین در تدو  یدولت یر، بخش غیاناعم از نخبگان، دانشگاه  یمشارکت همگان  یالزم برا  یرتداب  اتخاذ .11

 رنامهب

 شورای تلفیق برنامه ی شنهادیام با اسناد و جداول پکاح د ییتأ ق و ی، تطبیبررس .12

 دولت  یئت هشورای اقتصاد و برنامه به و اسناد   یحه ال یس نو یش پ ارائه .13

 مستندات برنامه سایر  ارائه .14

تواند حسب اقتضاء و بر اساس پیشنهاد سازمان، تغییرات الزم را در نظام  تبصره: ستاد تدوین برنامه ششم توسعه می 

 تدوین برنامه اعمال نماید. 
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 انجام کار  یهاروش و  هاچارچوب ها و تهیه دستورالعمل  .1

برنامه جهت    یاساس   یاز محورها  یک مرتبط با هر    یهاو شاخص   یم کس اهداف  ینوش ی بررسی و ارائه پ .2

 به ستاد برنامه  ارائه

 ق برنامه از جهت رعایت الزامات بین بخشی و فرابخشی ی و تلف ی ، هماهنگیراهبر .3

 های مسئول تلفیق امور از معاونت ی افتی شنهادات دریق پی و تلف ی جاد انسجام و سازگاریا .4

 ریزی ایجاد هماهنگی و نظارت بر شوراهای برنامه  .5

از  ایجاد هماهنگی  .6 فراتر  موضوعات خاص  نیاز  مورد  الزامات  سایر  و  مالی  منابع  که  مواردی  در  های الزم 

 اشد. بریزی مربوطه می اختیارات شوراهای برنامه

 نویس الیحه و اسناد برنامه برای ارائه به ستاد برنامه بندی مطالعات و تهیه پیش جمع .7

ها مطابق و توســعه اســتان  یزیربرنامه  یشــوراها  یهاتیفعال  یســامانده یشــنهادات الزم برایپ ارائه   .8

ام برنامه کن اهداف، احیانسجام ب  یو چارچوب مـصوب ستاد تدوین برنامه به منظور برقرار  یلک  یهااـستیـس

 به ستاد تدوین برنامه (یامنطقه یهااهش عدم تعادلک یهای ویژه آمایشی براطرح)های خاص و طرح

 هابرنامه ششم در استان یزیرنظام برنامه ییاجرا یهاها و دستورالعملروش تبیین .9

 هااستان یاتیارچوب تدوین برنامه عملچ ارائه  .10

 
 تلفیق امور  -3-2-4

س  ینوش ی ق و استخراج پی، تلفی، هماهنگ ی فه راهبریسازمان مسئول تلفیق امور ذیربط در برنامه ششم، وظ  یهامعاونت

و    ی ل ک  یهااست یهای مربوط به خود را بر اساس سموضوعات خاص در حوزه   ی اتیعمل  ی هاام و برنامه کاهداف و اح

 باشد: ی ل میف آنها شامل موارد ذ ین برنامه ششم مصوب ستاد برنامه برعهده دارند. عمده وظا یتدو یهادستورالعمل 

برنامه   یسازمانده  .1 تعشوراهای  چارچوب  مطابق  خاص  موضوعات  و  مربوط  امور  در  و  ییریزی  شده  ن 

ها،  ها و پتانسیل ها، شناخت ظرفیتالت و چالش کن وضع موجود، شناخت مشیی )تب  یابالغ   یهادستورالعمل 

هر    یمشخص برا  یهاف و دستورالعمل ی، شرح وظایات یعمل  یهابرنامه   یمکن اهداف  ییپیشنهاد راهبردها، تع

 ربط( یذ  ی هااز دستگاه  یک

و چارچوب مصوب ستاد   ی ل ک ی هااستی ربط مطابق سی ریزی ذشوراهای برنامه ی هات یفعال ی ت و راهبریهدا .2

 ام برنامه و موضوعات خاص ک ن اهداف، احیانسجام ب  ین برنامه به منظور برقراریتدو

 ن برنامهی ریزی جهت تدوشوراهای برنامه ی ارشناسکو  ی علم یهاق گزارش ی د و تلفییو تأ  یبررس .3

 ه شده یها و گزارشات مستند تهت یریزی بر حسب اولوشوراهای برنامه  یشنهادیاهداف پ یبررس .4

 آن به ستاد تدوین برنامه  ارائهحه برنامه در امور مرتبط و یام الک س احیش نوی ق پیو تلف یبررس .5

 ریزی ه شده در شوراهای برنامهیام با اسناد و جداول تهکاح د ییتأ ق و ی، تطبیبررس .6

موضوع را نیز هماهنگ    الزامات بین بخشی/فرابخشیاز امور مربوط موظفند    یکهای مسئول در هر  معاونت   –تبصره  

 شود. شنهاد می یو رعایت نمایند. موارد اختالفی به ستاد تدوین برنامه پ 
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برنامه  واقع  شوراهای  در  امور هستند    ی و مطالعات   ی ارشناسک  یبازوریزی  تهکتلفیق  امر  در  تنظی ه  و  گزارش یه  ها  م 

  ی هاموضوعات خاص، شاخص   ی ات یام برنامه و برنامه عملک ن اهداف، احیی های تعیین شده به منظور تعبراساس چارچوب 

ت خواهند نمود.  ین برنامه ششم فعالیو چارچوب تدو  ی ل ک  یهااست یسنجش در موضوعات مربوط به آن براساس س

 فرابخش شامل موارد ذیل است:  عمده مراحل جهت تدوین این برنامه در سطح بخش/

 عملکرد و تبیین وضع موجود  یها ه گزارش یانجام مطالعات و ته -1

 تبیین و تحلیل وضع موجود  -1-1

 های حقوقی و قانونی ها و محدودیت ساختار، ظرفیت  -1-2

 روهای پیش چالش ها و بینی آینده، ظرفیت پیش  -2

 تهیه سند راهبردی توسعه -3

 های کلی مرتبط تبیین سیاست -3-1

 تصویر کالن  -3-2

 تعیین راهبردی تحقق تصویر کالن  -3-3

 تعیین اهداف کمی  -3-4

 ها تبیین سیاست -3-5

 )کمیته تلفیق(   و تجهیز منابع نی تأمبرآورد  -4

 هاسایر الزامات تحقق اهداف و سیاست -5

 ای )در صورت لزوم( احکام برنامه پیشنهاد  -6

 های عملیاتی برای موضوعات خاص تهیه برنامه  -7

 ( پس از تصویب قانون برنامه ششم)فرابخش /عملیاتی برای بخش  برنامهتهیه  -8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


