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آيين نامه روش کار شورای فنی استان  موضوع : 

 شهورای مصهو  ها،اسهتان بهه فنی اختيارات واگذاری قانونی اليحه واحده ماده 5 بند استناد به

 قانون 80 تبصره اصالح قانونی اليحه واحده ماده «ج» بند يك تبصره و 1358 سال در اسالمی انقال 

 از یبخشه ميتنظه قهانون به مواد یبرخ الحاق قانون 17 ماده نيهمچن و کشور کل 1356 سال بودجه

 سهازمان یسهو از استان یفن یشورا کار روش نامه نييآ ،4/12/1393 مصو ( 2) دولت یمال مقررات

  .شودیم ابالغ وستيپ شرح به کشور بودجه و برنامه

 یبنهدجمع طبه  نتهاي  آیهين نامهه سهال گذشهته و بهازخورد و یبررسه از پس نامهنييآ نيا

 1394215/96بهه شهماره  یقبل نامهنييآجايگزين  و شده هيته هااستان یفن یشوراها یشنهادهايپ

.می گردد 22/06/1396مورخ

محمد باقر نوبخت 



 

١  

  ))شوراي فنی استان نامه روش کارآیین«
  

    فعالیتمحدوده  -1ماده 

و پروژهـا در مراحـل    هـا ها شامل تمـامی طـرح  محدوده فعالیت شوراي فنی استان -1-1
مـاده   »ب«ي استانی مشمول بنـد  هابرداري و نگهداري دستگاهمطالعه، اجرا، بهره

مـدیریت  قـانون   5اده ي مشـمول مـ  هـا یک قانون برگزاري مناقصات و یا دستگاه
ها و عملیات اجرایی در سـطح اسـتان   و یا شامل آن دسته از طرح خدمات کشوري

از محل درآمد عمـومی از بودجـه اسـتان     هااست که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن
از  هـا استانی شـده کـه اجـراي آن    ملی هاي ملی وها و پروژهتامین شده و یا طرح

  است. شدههاي استانی تفویض مرکزي به دستگاههاي اجرایی طرف دستگاه
هاي ملی که در سطح استان در حال اجراسـت،  تواند بر پروژهشوراي فنی استان می -1-2

هـاي نظـارتی خـود را بـه مراجـع ذیـربط و       نظارت عالیه داشته و نتایج و گـزارش 
 .کشور ارایه نماید برنامه و بودجهسازمان 

   اعضاء -2ماده 

  ؛شودو با اعضاي زیر تشکیل میاستاندار زیر نظر نی استان ي فشورا -2-1
 امور عمرانی استاندار   معاون هماهنگی 
  استان (دبیر شورا) مدیریت وبرنامه ریزيرییس سازمان  
 استان و شهرسازيدیرکل راه م 
 کشاورزي استان جهاد رئیس سازمان  
 مدارس استانتوسعه و تجهیز ، مدیرکل نوسازي 
 ب و فاضالب در استانمدیرعامل شرکت آ 
 استاناي مدیرعامل شرکت آب منطقه 
 مدیرعامل شرکت برق در استان 
 معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان 
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 



  

٢ 
 

عضـو مـورد   ،در صورت وجود چند مدیرعامل در حوزه آب و فاضـالب و برق  تبصره:
 شود.می انتخاب وتصویب استاندارتوجه به شرایط استان به پیشنهاد دبیر شورانظر با 

ي اجرایی اسـتان، مـدیرکل   هادستگاه تواند از نمایندگان سایرمی شوراي فنی استان -2-2
اي، سـازمان نظـام مهندسـی    ي صـنفی و حرفـه  هـا ، انجمنهااستاندارد، شهرداري

ـ (ساختمان، معدن، کشاورزي) و سـایر اشـخاص    ی و مکانیـک خـاك  ،آزمایشگاه فن
نظر، خبره و معتمد براي مشورت (بـدون حـق راي) در امـور موضـوع ایـن      صاحب

   جلسات دعوت به عمل آورد. براي حضور درنامه آیین

  جلسات تشکیل -3ماده 

ریاست اسـتاندار و حـداقل یـک بـار در مـاه تشـکیل       به  جلسات شوراي فنی استان -3-1
  .شودمی

تی که استاندار این وظیفه را به معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداري  در صور تبصره:
تشکیل شده و مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانـی   تفویض نماید، جلسه با حضور وي

وحمل و نقل و ترافیک استانداري نیز به عنوان عضو جـایگزین در جلسـه شـرکت    
  می نماید.

، سـمت  وي در امـور فنـی   ن یـا نماینـده  استامدیریت وبرنامه ریزي رییس سازمان  -3-2
  .  شوراي فنی استان را به عهده خواهد داشت يدبیر

 .اعضا رسمیت خواهد یافت سات با شرکت حداقل دو سوم ازجل -3-3

اصـلی داراي   مصوبات شوراي فنی استان با راي موافق نصف به اضافه یک اعضاي -3-4
   .حق راي معتبر خواهد بود

هاي مصوب آن، به عهده ه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولویتتعیین دستور جلس -3-5
اسـت. دسـتور    اسـتان)  مدیریت وبرنامه ریزي(سازمان  دبیرخانه شوراي فنی استان

رسمی حداقل سه روز کاري قبل از موعد جلسه توسط دبیر براي  تنامهجلسه و دعو
  .گردداعضا ارسال می

دو روز  یل موجـه میسـر نباشـد، بایـد حـداقل     چنانچه حضور هر یک از اعضا به دال -3-6
غیاب هـر یـک از    اطالع دهد. در دبیرخانه شوراکاري قبل از موعد جلسه مراتب را 



 

٣ 
 

سطح معاون (بدون حق راي) در جلسه الزامـی  نماینده وي حداقل در  حضوراعضا، 
    .است

  .یل خواهد شدلعاده با پیشنهاد هر یک از اعضا و تایید دبیر شورا تشکاجلسات فوق -3-7
  

  و اختیارات وظایف -4ماده 

 هاي مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظامبررسی اشکاالت و موانع اجرایی طرح -4-1
هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، اداري و فنی و اجرایی کشور با توجه به ویژگی

  .هارفع اشکاالت و اعمال آن به منظورهاي الزم حلاي استان و تعیین راهمنطقه
از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود  حداکثر استفاده امکانفراهم آوردن  -4-2

تخصصی) –ي غیردولتی استانی (صنفیهادر استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکل
 .در تصمیمات شورا

ي اجرایـی اسـتان در تـامین،    هـا حداکثر اسـتفاده از ظرفیـت   برايایجاد زمینه الزم  -4-3
ــومیتولیــد، استا ــاوري ســازي مصــالح ونداردســازي و ب ــوین ســاخت و هــافن   ي ن

 .ي نو مطابق با مالحظات زیست محیطیهاگیري از انرژيبهره
منظـور ارتقـاي تـوان فنـی، مهندسـی و تخصصـی عوامـل        مناسب به شرایطایجاد  -4-4

 .اجرایی استان
دیریت پـروژه (کنتـرل   ها، به منظور استقرار نظام مها و پروژهطرح نظارت و ارزیابی -4-5

و معیارهـاي   HSEرعایت مـوازین ایمنـی و ضـوابط     و هزینه، کیفیت، زمان و ...)
برداري بـا اسـتفاده از   در مراحل مطالعه، طراحی، اجرا و بهرهپایداري محیط زیست 

   .توان فنی و مهندسی و تخصصی استان
هـاي مـرتبط بـا    مهو تدوین مقررات فنی، بخشنا نیازسنجی همکاري و مشارکت در -4-6

نظام فنی و اجرایی، ضـوابط تشـخیص صـالحیت پیمانکـاران و مشـاوران و تهیـه       
  .فهارس بهاي پایه

 حاصل ، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنکه مبلغهاپیمان تجدیدنظر در نرخ -4-7
  .از آن از آخرین نصاب معامالت متوسط تجاوز ننماید
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ی در چارچوب وظایف و مقـررات موضـوعه شـوراي    حل اختالف میان عوامل اجرای -4-8
در  فنی استان طبق مفاد ماده حل اختالف در شرایط عمومی حاکم بر قـرارداد و یـا  

  .صورت توافق طرفین
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع قرارداد بـا اسـتفاده از روش فهـارس     -4-9

ـ     هاپایه یا سایر روش وجیهی بـاالترین مقـام   ي انعقـاد قـرارداد براسـاس گـزارش ت
  .در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی استان

هاي مختلف در صورت نیاز و پیشـنهاد آن بـه   تهیه فهارس پایه استانی براي رشته -4-10
    .تایید به منظورکشور  برنامه وبودجهسازمان 

ـ    اصالح و تصویب نقشه -4-11 یم ها و مشخصات فنی همسان، متناسـب بـا شـرایط و اقل
  .توجیه فنی و ضرورت پروژه استان، در صورت وجود

هـاي  بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشـنهادهاي ارسـالی از طـرف دسـتگاه     -4-12
اجرایی استان مبنی بر اجرا به روش امانی، با توجه به گزارش تـوجیهی دسـتگاه در   

  .چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
بینی در قراردادها براي منـاطق مختلـف اسـتان    اي جهت پیشتهیه ضرایب منطقه -4-13

کشـور تنظـیم شـده و     برنامه و بودجـه ي پایه که توسط سازمان هانسبت به قیمت
  .براي تایید کشوربرنامه وبودجه پیشنهاد آن به سازمان 

 هاي عمرانی جدیـد اسـتانی بـا   گیري و ساماندهی شروع پروژهمکاري در تصمیمه -4-14
 .پیشنهاد دبیر شورا

و توسعه استان در راسـتاي نظـام فنـی و اجرایـی      ریزيبرنامههمکاري با شوراي  -4-15
  .یکپارچه کشور

ي ابالغـی از سـوي سـازمان    هـا یی که طبق ضوابط و بخشـنامه هاسایر ماموریت -4-16
 .گیردکشور بر عهده شوراي فنی استان قرار می برنامه و بودجه

  ارکان -5ماده 

مـرتبط و دسـتیابی بـه     موضـوعات شوراي فنی اسـتان بـه منظـور بررسـی دقیـق       -5-1
هـاي کارشناسـی بـا عنـاوین     یی متشکل از گـروه هاهاي مناسب، از کارگروهحلراه
آمـوزش و تـرویج    کـارگروه «، »کارگروه نظارت« ،»کارگروه پیمان و ضوابط فنی«



 

٥ 
 

بـا  » نعت سـاخت کارگروه مصالح و تجهیـزات صـ  « و »فنی و اجرایینظام  ضوابط
    .کندمیاستان استفاده  مدیریت وبرنامه ریزيدبیري نماینده سازمان 

   خواهد بود. هااداره جلسات با دبیر کارگروه -5-2
ري، سـازمان  متشکل از کارشناسـان منتخـب اسـتاندا    :کارگروه پیمان و ضوابط فنی -5-3

وسازي، توسعه و تجهیـز  کل نکل راه و شهرسازي، اداره، ادارهاستان بودجه برنامه و
اي، (شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی و مدارس، شرکت سهامی آب منطقه

حسب مورد)، بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی،     -و توزیع برقاي شرکت برق منطقه
یک نفرکارشناس  اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي،جهاد کشاورزي، سازمان

ي هـا ي انجمـن هااستان، نماینده بودجه مه وبرناحقوقی به انتخاب رییس سازمان 
کـه در خصـوص    اسـت (به انتخاب دبیرخانـه)  مهندسی استان  و تخصصی ،صنفی

پس از بررسـی دقیـق مـوارد ارجـاعی از سـوي       4از ماده  12و  9، 8، 7، 1 بندهاي
  .دهدمیدبیرخانه شوراي فنی، نظرات کارشناسی خود را به شوراي فنی ارایه 

مـدیریت  سـازمان   ، ريمتشـکل ازکارشناسـان منتخـب اسـتاندا     : ظـارت کارگروه ن -5-4
کل نوسازي، توسـعه و تجهیـز   کل راه و شهرسازي، اداره، ادارهاستانوبرنامه ریزي 

اي، (شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی و مدارس، شرکت سهامی آب منطقه
نتخاب دبیر حسب مورد)، شهرداري به ا-و شرکت توزیع برقاي شرکت برق منطقه

جهاد کشاورزي، آزمایشگاه فنـی و مکانیـک خـاك، بنیـاد مسـکن       اداره کلشورا، 
(بـه  ي صـنفی تخصصـی مهندسـی اسـتان     هاي انجمنهاانقالب اسالمی، نماینده

پـس از   4از مـاده   14و  11، 5 بـوده کـه در خصـوص بنـدهاي    انتخاب دبیرخانه) 
فنی، نظرات کارشناسـی خـود    بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوي دبیرخانه شوراي

  .نمایدرا به شوراي فنی ارایه می
 متشکل از کارشناسان منتخب :اجرایینظام فنی و  آموزش و ترویج ضوابط کارگروه -5-5

اي، ، اداره کل آموزش فنی و حرفهاستانمدیریت وبرنامه ریزي سازمان  ،استانداري
ره کل نوسـازي، توسـعه و تجهیـز    ادا ،اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازي

 بودجـه  برنامـه و  ، مرکز آموزش و پـژوهش سـازمان  ايمدارس، شرکت آب منطقه
آزمایشگاه فنـی ومکانیـک خاك،سـازمان نظـام مهندسـی (سـاختمان،معدن       ،استان

ي صنفی تخصصی مهندسی اسـتان (بـه انتخـاب    هاي انجمنهانماینده کشاورزي)
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هـاي مرکـز اسـتان    لمی دانشکده فنی دانشگاهدبیرخانه) و یکی از اعضاي هیات ع
پـس از بررسـی دقیـق     4از مـاده   13و  10، 6، 4، 2 بوده که در خصوص بنـدهاي 

موارد ارجاعی از سوي دبیرخانه شوراي فنی، نظرات کارشناسی خود را بـه شـوراي   
  .نمایدفنی ارایه می

ــزات صــنعت ســاخت  -5-6  منتخــبمتشــکل از کارشناســان  :کــارگروه مصــالح و تجهی
کـل صـنعت، معـدن و    اداره  اسـتان،  مـدیریت وبرنامـه ریـزي   مان سـاز  ،استانداري

آزمایشگاه فنی و  بنیادمسکن،تجارت، اداره کل راه و شهرسازي، اداره کل استاندارد،
(بـه  ي صـنفی تخصصـی مهندسـی اسـتان     هـا ي انجمنهامکانیک خاك، نماینده

 3استان بوده که در خصـوص بنـد    انتخاب دبیرخانه) و دانشکده فنی دانشگاه مرکز
پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوي دبیرخانه شوراي فنی، نظـرات   4از ماده 

  .نمایدکارشناسی خود را به شوراي فنی ارایه می
هـاي  توانند بر حسب مورد، عالوه بر اعضا از سایر کارشناسان دستگاهمی کارگروهها -5-7

نیـز بـراي   نظـر  ها و اشخاص حقیقی صـاحب گاهاجرایی، اعضاي هیأت علمی دانش
  .حضور در جلسات دعوت کنند

  .  شودتوسط دبیر شوراي فنی استان صادر می هاکارگروه اعضاءاحکام انتصاب  -5-8
در چارچوب وظـایف ایـن   ي کارشناسی هاهر یک از کارگروهدستورالعمل روش کار  -5-9

  .یید شوراي فنی استان خواهد رسیدنامه توسط کارگروه مربوط تدوین و به تاآیین
  عوامـل اجرایـی    تمـامی مصوبات شورا در محدوده وظایف و اختیارات قـانونی بـراي    -6ماده 

پس از ابالغ دبیر شورا الزم االجراسـت. وظـایف و اختیـارات شـوراي فنـی       هاپروژه
افذ ها، پس از تأیید و تصویب شورا نغیرقابل تفویض بوده و نظرات کارشناسی کمیته

  .است
هـاي اجرایـی از نظـر رعایـت قـوانین و      نامه رافع مسئولیت دسـتگاه اجراي مفاد آیین -7ماده 

) قـانون برنامـه و بودجـه    21مقررات عمومی دولت نخواهد بود و همواره طبق ماده (
  .هاي اجرایی استهاي عمرانی با دستگاهمسئولیت تهیه و اجراي طرح

هـایی بـر خـالف قـوانین و     ان مکلف است چنانچه موضوعدبیرخانه شوراي فنی است -8ماده 
 گیري شورا باشد، دالیلهاي مربوط به آن در شرف تصمیمنامهمقررات جاري و آیین



 

٧ 
 

اذ چنـین  مغایرت آن را براي اطالع شورا در جلسـه عنـوان نمایـد و در صـورت اتخـ     
کشـور  ودجـه  برنامـه و ب به شوراي فنی اسـتان و سـازمان    تصمیماتی، مراتب را کتباً

کشـور موضـوع را بررسـی و     برنامـه و بودجـه  . در این صورت سـازمان  دهدگزارش 
حداکثر ظرف مدت یک ماه، نظر قطعی خود را براي انعکاس آن به دبیرخانه شـوراي  

  .کند که پس از این اعالم نظر، قابل اجرا خواهد بودفنی استان اعالم می
کشـور در مهلـت    برنامـه و بودجـه  ز طرف سازمان صورت عدم دریافت پاسخ ادر  تبصره:       

  .است مقرر، راي شوراي فنی استان اجرایی
ي هـا مسـتندات عملکـرد شـورا و کـارگروه     ،دبیرخانه شوراي فنی استان موظف است -9ماده 

از جمله مصوبات و تصمیمات را در سامانه شوراي فنی ثبت و به مراجـع   زیرمجموعه
  .کندارسال  ذیربط

  هــاي آموزشــی، پژوهشــی، بیرخانــه شــوراي فنــی اســتان بــراي انجــام فعالیــتد -10مــاده 
نیازهـاي مـالی الزم را بـرآورد    ها، تامین تجهیزات و سایر فعالیت هاي میدانی،بررسی

مین اعتبار برابـر مقـررات در بودجـه سـنواتی اسـتانی بـه       ابینی تو براي پیشکند می
  .دهدمیپیشنهاد  و توسعه استان ریزيبرنامهدبیرخانه شوراي 

بـالغ توسـط   ا و از تـاریخ رسـیده  بـه تصـویب    تبصره 2و  ماده 11نامه در این آیین -11ماده 
 تمـامی نامـه،  بـا ابـالغ ایـن آیـین     .االجراسـت الزم کشـور  برنامـه و بودجـه  سازمان 

  شود.لغو می مربوطه ها و ضوابط قبلینامهآیین


