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  استانداري ها درروستایی ي و شهرمدیریت  یشوراي پژوهشدستورالعمل 
  مقدمه 

و تقویـت تـوان علمـی     گسترشاهمیت  به هاي توسعه و بهبود مدیریت شهري و روستائی و با عنایت در راستاي تحقق برنامه      
منظور بررسی راهکار هاي علمی و عملی همچنین به  ،مدیران شهري و روستائی کشور و شناخت مسائل و مشکالت مدیریت محلی 

، شـوراي  رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهـاي کشـور    9/6/93مورخ  24082و مستند به ابالغیه شماره دستیابی به اهداف مذکور 
   .گرددمی در معاونت امور عمرانی استانداري ها به شرح زیر تشکیل  مدیریت شهري و روستایی پژوهش

  
  تعاریف : 1ماده 

  سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور:  ازمانس
  سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایی: مرکز
  .شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت انجام مطالعات واگذار شده را به عهده دارد:  مشاور

  .بر عهده داردشخص حقیقی یا حقوقی که نظارت علمی پروژه را :  ناظر علمی
  استانداري در شهري و روستائی یشوراي پژوهش: پژوهشی ايشور

 
  اهداف شورا: 2ماده 

  استان  طرحهاي مطالعاتی حوزه مدیریت شهري و روستایی و ایجاد وحدت رویه در فرایندهاي انجام ،هدایت ،سیاستگذاري •
 شهري و روستاییمدیریت  هاي  فعالیتحوزه  در پژوهش و انجام مطالعه فرهنگ ارتقاي •

  استان مدیریت شهري و روستایینظارت عالیه بر امور پژوهشی حوزه  •

  ترکیب اعضاي شورا : 3ماده 
  )رئیس شوراي پژوهش(استانداري معاون امور عمرانی  •
  )حوزه شهري دبیر شوراي پژوهش(و شوراها شهري امور مدیرکل دفتر  •
 )وهش حوزه روستاییدبیر شوراي پژ( و شوراهاوستائی امور رمدیرکل دفتر  •
 مدیر کل دفتر فنی استانداري •
 مدیر کل آموزش و پژوهش استانداري •
 حکم رئیس شورابا مدیر کل دفتر امور شهري و شوراها یکی از شهرداران به انتخاب  •
  یا یکی از معاونین شهردار مرکز استان •
  ل دفتر روستائییکی از دهیاران به انتخاب مدیرک •
کـه ترجیحـاً داراي    بـه تشـخیص شـوراي اسـالمی اسـتان      سالمی استان به عنـوان نماینـده  یک نفر از اعضاي شوراي ا •

   .تحصیالت و سوابق پژوهشی مرتبط باشد
که عضو هیئت به انتخاب رئیس شورا مسائل شهري و روستائی استان متخصص، باتجربه و صاحب نظر در نفر از افراد  دو •

 . دانشگاه باشندعلمی 
  بوطه رئیس کارگروه تخصصی مر •
 رابط پژوهشی استانداري  •
  .ابالغ میگرددتوسط استاندار  یرئیس شوراي پژوهشحکم : 1تبصره 
 .مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است شورا برايکلیه اعضاء شورا با حکم رئیس :  2 تبصره
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در جلسـه شـورا و    مورد حسب پژوهش، زمینه در نظران صاحب واستان  اجرایی دستگاههاينماینده رئیس شورا میتواند از : 3تبصره 
 .بدون حق راي دعوت نماید

  
  
  شورا ظایف و اختیاراتو: 4ه ماد
  

  تعیین سیاستهاي پژوهشی شهري و روستائی استان به صورت ساالنه  •
  استان  مدیریت شهري و روستاییتشخیص و اولویت بندي محور هاي پژوهشی  •
 وهشی شهرداري ها و دهیاري هاي استان طرح هاي پژپرپوزال تصویب  •

 برنامه ریزي برگزاري همایش و جشنواره هاي پژوهشی در سطح استان  •

  شهرداریها و دهیاریها و شوراهابرنامه ریزي براي کاربست نتایج پروژه هاي اتمام یافته  •

به کمیته اجرایی آموزش  پیشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشی و نشست هاي تخصصی از نتایج پروژه هاي مطالعاتی •
 استان

 کنترل هزینه کرد اعتبارات پژوهشی بر اساس بخشنامه بودجه و شیوه نامه ابالغی مرکز •

طرح هاي پژوهشی کالنشهرها پس از بررسی در کارگروههاي تخصصی کالنشهر و تصویب شوراي پژوهشی : 1تبصره 
  .شهرداري به شوراي پژوهشی استانداري ارسال میگردد

  .نماینده شوراي پژوهش استانداري در کارگروههاي تخصصی شهرداري شرکت مینماید: 2تبصره 
 .ساختار پژوهشی کالنشهر و کارگروههاي تخصصی متعاقباً ابالغ خواهد شد: 3تبصره 

  وظایف رئیس شورا: 5ماده 
 اداره جلسات شورا •

 تعیین دستور کار جلسات و ابالغ آن به اعضا •

 و مرکزشورا اي ابالغ مصوبات شورا به اعض •

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا •

 ابالغ دستور العمل ها، سیاست ها و اولویت هاي پژوهشی به شهرداري ها و دهیاریها •

 به صورت شش ماه یکبار براي مرکزشورا گزارش هاي عملکرد انعکاس  •

  وظایف دبیر شورا:  6ماده 
 هماهنگی برگزاري جلسات شورا •

 پیشنهاد دستور جلسات به رئیس شورا •

 دعوت از اعضاي شورا •

 تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورا •

نسخه الکترونیکی و کلیه مستندات طرحهاي مطالعاتی استان شامل قرارداد و گزارش نهایی و صورتجلسه ارسال  •
 جهت تشکیل بانک اطالعات در مرکز به مرکز کمیته نظارت 
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ی که از سازمان اعتبار اجرایی دریافت می کنند یا طرحهاي مطالعاتی که مرکز نسبت ارسال مستندات کامل طرحهای •
 به تامین اعتبار آنها اقدام نماید 

 تهیه پیش نویس گزارش عملکرد سالیانه شورا جهت ارسال به مرکز •

  .برسدمی اعضاء تما اطالع قبل از تشکیل جلسه بهیک هفته دستور جلسات همراه با ضمائم آن باید حداقل : 1تبصره 
مرکز ارسال مصوبات شورا باید به امضاي اعضاي حاضر در جلسه شورا برسد و سپس توسط رئیس شورا به :  2تبصره 
  .گردد

  

  جلسات شکیلت:  7 ماده
   .خواهد شدتشکیل  به پیشنهاد دبیر شورا و تایید رئیس شورا، شوراجلسات  •
  .ابدی می رسمیت ، کل نصف از بیش حضور با شورا جلسات •

 .در صورت عدم حضور ریاست شورا در جلسه، مسئولیت شورا با دبیر شورا خواهد بود: 1 تبصره

در صورت برابر شدن آراء؛ نظر رئیس شورا مالك  بر اساس آراء حداکثر می باشد وتصویب طرح هاي پژوهشی :  2 تبصره
  . عمل خواهد بود

.  
  کارگروه تخصصی:  8ماده 

به عنوان که مدیران و کارشناسان مسائل شهري و روستائی ساتید دانشگاهی با تحصیالت مرتبط و اگروهی است متشکل از کار
 .شـرکت مـی نمایـد   شـوراي پـژوهش   یک بازوي تخصصی در کنار شوراي پژوهش استان تشـکیل و رئـیس آن در جلسـات    

  . تشکیل شوند پژوهشی استانت و مسائل و مشکالموضوعات تشخیص رئیس شورا و متناسب با کارگروهها می توانند بنا به 
  

  :تخصصی وظایف کارگروه
بـه  ي مرکـز  پژوهشـی پیشـنهاد   شیوه نامـه نیازهاي مطالعاتی در امور شهري و روستائی استان بر اساس  پیشنهاد •

 شوراي پژوهشی
 ی شهرداري ها و دهیاري هاي استانپیشنهادات پژوهش بررسی •
پژوهشی و تبیـین شـرح   مسائل ا و دهیاریها در تعریف و طرح همفکري و انجام هماهنگی هاي الزم با شهرداریه •

 خدمات اولیه 
 پروژه هاي مطالعاتی  بررسی و تصویب شرح خدمات نهائی •

 
  کمیته نظارت:  9ماده 

متشـکل از نماینـدگان   ›› نظـارت  کمیتـه ‹‹ تحت عنـوان   کمیتهدر و مرحله اي پروژه هاي مطالعاتی  بررسی گزارش میانی و پایانی
نماینده کارگروه تخصصی مرتبط در استانداري و با حضور نماینـده مشـاور   ، ناظر علمی طرح، )دهیاري/شهرداري/استانداري( اکارفرم
  .شود می انجام

و صـاحب نظـران    ،کارشناس ناظر علمی فردي است که  متناسب با موضوع طرح از میان اساتید با تجربۀ دانشگاه ها: 1تبصره 
مسئولیت نظارت بـر حسـن انجـام    و  شده پیشنهادکه سابقه فعالیت در آن حوزه را داشته باشند،  مرتبط با موضوع،متخصصین 

  : وظایف ناظر علمی به صورت ذیل تعریف میشود. پروژه را بر عهده می گیرد



 ۴

  
Ø  و یـا تکمیـل   جهت اصالح  کارفرمابررسی و ارزیابی محتوائی، روشی و علمی گزارشات و اعالم نظرات مکتوب به

 .وسط مشاورطرح ت
Ø بررسی و تأیید گزارشات پس از انجام اصالحات توسط مشاور  
Ø  طرح ها تشکیل می گرددبررسی و تآیید که به منظور کمیته نظارت شرکت در جلسات.  
عالم کارفرما اروز پس از دریافت گزارشات هر مرحله نظر کارشناسی خود را کتبأ به  15ناظر موظف است ظرف مدت : 2 تبصره
  .نماید

 . ح داده شده تشکیل گرددیبه تشخیص کارگروههاي تخصصی؛ کمیته نظارت می تواند در شهرداریها با ساختار توض: 3بصره ت

  
  وظایف رابط پژوهشی:  10ماده 

  با هماهنگی دبیر شورا ریها و دهیاریهاي استانابرقراري ارتباط با شهرد •
  با مرکز جهت پیگیري امور پژوهشی استانهمکاري  •
  با هماهنگی دبیر شورا هماهنگی در انجام پروژه هاي مطالعاتی ملی و محلیهمکاري و  •
  هاي تخصصی کارگروهپیگیري تشکیل جلسات شوراي پژوهشی و  •

 


