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مقذمه:

ًمص تَسؼِ سٍستايي دس تَسؼِ هلي ٍ اّويت سٍستاّا تِ ػٌَاى كاًَىّاي اصلي تَليذ اًكاسًاپزيش است .ساُاًذاصي
دّياسيّا دس سٍستاّاي كطَس تِ هٌظَس ساّثشي تَسؼِ پايذاس سٍستاّا ٍ تش اساس هادُ ٍاحذُ لاًَى تأسيس دّياسيّاي
خَدكفا دس سٍستاّاي كطَس صَست گشفتِ است .تا تَجِ تِ پشاكٌذگي سٍستاّا ،تطاتِ هسائل ٍ هطكالت دس حَصُّاي
ّوگي ٍ لضٍم استفادُ اص تجشتيات هذيشيتّاي هحلي ،ايجاد استثاط هستوش ٍ هؤثش تيي دّياسيّا ًمص هْوي دس ّذايت،
ساّثشي ٍ سفغ هسائل هَجَد آًْا خَاّذ داضت .ايي استثاط اص عشيك تشگضاسي ًطستّاي هطَستي دّياساى دس سغَح
هختلف اهكاى پزيش هيتاضذ.
 -1نوع و هذف:

ايي ًطستّا اص ًَع هطَستي ٍ تا ّذف تْشُگيشي اص ديذگاُّا ٍ ًظشات دّياساى دس تشسسي ٍ سفغ هسائل ٍ هطكالت،
تشًاهِسيضي ٍ ّواٌّگي اهَس هشتثظ تا دّياسيّا تطكيل هيضَد .ايي اهش اص عشيك اخز ديذگاُّا ٍ ًظشات اػضا دس خصَظ
هَضَػات ٍ هسائل جاسي دّياسيّا ،دسيافت گضاسش اص كن ٍ كيف فؼاليت صَست هيپزيشد.
 -2اركان :

ًطست هطَستي دّياساى دس چْاسسغح تخص ،ضْشستاى ،استاًي ٍ هلي تطكيل هيضَد كِ اسكاى آى تِ ضشح صيش
هيتاضذ:
 -2-1سطح بخش:

الف) سئيس :سياست ًطستّا دس سغح تخص تش ػْذُ تخطذاس هيتاضذ.
ب) دتيش :دتيشي ًطستّا تش ػْذُ يک ًفش اص دّياساى كِ تا سأي هستمين سايش اػضا اًتخاب هيضَد ٍ اهَس هشتَعِ سا
تا تخطذاس ّواٌّگ هيًوايذ.
ج) اػضا :اػضاي ًطست ضاهل كليِ دّياساى تخص هيتاضذ.
 -2-2سطح شهرستان:

الف) سئيس :سياست ًطستّا دس سغح ضْشستاى تش ػْذُ فشهاًذاس هيتاضذ.
ب) دتيش :دتيشي ًطستّا تش ػْذُ يک ًفش اص دّياساى كِ تا سأي هستمين سايش اػضا اًتخاب هيضَد  ،خَاّذ تَد.
ج) اػضا :اػضاي ًطست ضاهل يک ًفش اص دّياساى هٌتخة ّش تخص (تِ اًتخاب اػضا) ٍ دتيش ًطست دّياساى تخص
هشتَعِ هيتاضذ.
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 -2-3سطح استاني

الف) سئيس :سياست ًطستّاي استاًي تش ػْذُ هذيش كل دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسي هيتاضذ.
ب) دتيش :دتيشي ًطستّا تش ػْذُ يک ًفش اص دّياساى كِ تا سأي هستمين سايش اػضا اًتخاب هيضَد ،خَاّذ تَد.
ج) اػضا :اػضاي ًطست ضاهل يک ًفش اص دّياساى هٌتخة ّش ضْشستاى هيتاضذ.
تثصشُ :دس استاىّايي كِ ضص ضْشستاى يا كوتش داسًذ اػضا ًطست ضاهل ً 2فش اص دّياساى هٌتخة ّش ضْشستاى
هيتاضٌذ.
 -2-4نشست ملي

الف) سئيس :سياست ًطستّا تش ػْذُ هؼاٍى اهَس دّياسيّاي ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كطَس هيتاضذ.
ب) دتيش :دتيشي ًطستّا تش ػْذُ يک ًفش اص دّياساى كِ تا سأي هستمين سايش اػضا اًتخاب هيضَد ٍ ضوي
ّواٌّگي تا هذيش كل دفتش تشًاهِسيضي ٍ هذيشيت تَسؼِ سٍستايي اهَس هحَلِ سا ػْذُداس هيتاضذ.
ج) اػضا :اػضاي ًطست هلي ضاهل هذيشاى حَصُ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا ٍ دتيشاى ًطست استاًي دّياسيّا (هَضَع
تٌذ ب  )2-3هيتاضٌذ كِ تَسظ هؼاٍى اهَس ػوشاًي استاًذاسيّاي ريستظ كتثاً تِ سئيس ًطست هؼشفي هيضَد.
تثصشُ :دسصَست تغييش دتيش استاًي ًطست دّياساى ،هؼاٍى اهَس ػوشاًي استاًذاسي هَظف است هشاتة سا حذاكثش پس
اص يک ّفتِ تِ هؼاٍى اهَس دّياسيّا اػالم ًوايذ.
 -3موضوعات نشست:

 -1تشسسي ٍ تثادل ًظش دس خصَظ هثاحث ٍ هسائل ٍ هطكالت هشتثظ تا دّياسيّا
 -2اسائِ گضاسش اص فؼاليتّا ٍ تشًاهِّاي دّياسيّاي تاتؼِ ٍ استاى (دس سغَح استاًي ٍ هلي)
 -3تطشيح تشًاهِّا ،سياستْا ٍ الذاهات دس دست اًجام حَصُ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا (دس هَسد ًطستّاي هلي) ٍ
حَصُ هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسي (دس هَسد ًطستّاي استاًي) تَسظ هذيشاى ريشتظ
 -4اًتمال ٍ تياى هجوَػِ هثاحث هغشٍحِ ٍ جوغتٌذيّاي تؼول آهذُ اص ًطستّاي سغَح تاالتش تِ اػضا ًطستّا
دس سغَح پايييتش ٍ تالؼكس
 -5تطشيک هساػي ،عشح هسائل ٍ هطكالت ٍ اًتمال تجشتيات دّياسيّا (تِ ٍيژُ دس ًطستّاي سغَح تخص ٍ
ضْشستاى)
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 -4برنامه زماني:

ًطستّاي هلي ّش سال يک تاسً ،طستّاي استاًي ّش ضص هاُ يک تاسً ،طستّاي سغح ضْشستاى ّش سِ هاُ
يكثاس ٍ ًطستّاي سغح تخص ّش دٍ هاُ يكثاس تشگضاس خَاّذ ضذ ٍ دس صَست ضشٍست ،تطكيل جلسِ فَقالؼادُ كتثاً اص
سَي دتيش ًطست تِ اعالع اػضا خَاّذ سسيذ.
 -5دستور كار:

دستَس كاس ّش ًطست تش اساس پيطٌْادّاي ٍاصلِ اص سَي اػضا تؼييي خَاّذ ضذ .دػَتًاهِ ،دستَسجلسِ ٍ هستٌذات
هشتَعِ ،دٍ ّفتِ لثل اص تشگضاسي ّش ًطست تشاي اػضا اسسال هيضَد ٍ صَستجلسات ّش ًطست حذاكثش ظشف دٍ ّفتِ
تْيِ ٍ پس اص تأييذ سئيس ،تَسظ دتيش تشاي اػضا ٍ سغَح تاالتش اسسال هيضَد.
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