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  : دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصیو تنظیمتهیه 

ستورالعمل این ستانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در ارتباط با  د شوراهای ا به منظور بهبود و ارتقای عملکرد 

و است تهیه شده (، 1399مصوب شهریور  -)ویرایش سوم"استانی شوراهای جلسات اداره تشکیل و نحوه دستورالعمل"

شد: بخش اول( تعاریف، بخش دوم( سه بخش می با شتمل بر  شاخص ها و مؤلفه م سیم های ارزیابی و نحوهمعرفی   و تق

  .دهی امتیاز و ارزیابی نحوه تشریح( امتیازات و بخش سوم تخصیص

منوط به اعالن پیشنهاد به دبیرخانه شورای ملی و تصویب و ابالغ رسمی  دستورالعمل این در بازنگری و اصالح گونه هر

 ویرایش بعدی است.

بودجه حمایتی دبیرخانه شااورای گفت و گوی ملی اتاا ایران به دبیرخانه شااوراهای اسااتانی، همچنین جهت اختصااا  

 نتایج حاصل از ارزیابی بر مبنای این دستورالعمل، مالک تخصیص بودجه خواهد بود.
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 تعاریف ( اولبخش 

  .دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی استانی:دستورالعمل شوراهای  .1 

صادی: .2  ضوع اقت سه با مو ستورجل سه ا د ستورجل شکل  ید ست که به م سئله ا ایا صاد یاز حوزه ها یکیدر  یم که  یمختلف اقت

 پردازد. یبا آن مواجه هستند، م یاقتصاد یفعاالن و تشکل ها

سی: .3  شنا ست که پس ا یمتن گزارش کار سا ساس قوان یز برر سه، بر ا ستورجل سا ن،یموضوع د ستندات  ریمقررات، بخشنامه ها و  م

سط دب ستان ته یشورا رخانهیمربوطه تو سئله و علت ا هیا شرح م شتمل بر ارائه  شکالت و پ رادات،یآن، ا جادیشده که م  شنهاداتیم

 ی( دساتورالعمل شاوراها1( ماده )4) فیردطبق ) گردد. یم مینظ( ت1شاماره ) وساتیو در قالب فرم پ باشادیجهت حل مشاکل م

 (یاستان

از  یافتیدر یگزارش ها و درخواست ها یو کارشناس قیدق یکه به منظور بررس یجلسه ا (:کارشناسی) تخصصی کارگروه جلسه .4 

استان، ابعاد مختلف  یاز طرح موضوع در جلسه شورا شیشود تا پ یبرگزار م یو تخصص یفن ،یاقتصاد ،یمختلف حقوق یجنبه ها

س ضوع برر صم یشنهادهایشده و پ یمو شورا میمرتبط جهت اتخاذ ت سه  ستان تدو یدر جل ( 1( ماده )5)ردیف طبق ) شود. نیا

 (دستورالعمل شوراهای استانی

حاضر در  یاعضا تیاکثر یشده و با رأ یشورا سازمانده سیاستان توسط رئ یاست که در جلسه شورا یمیتصم :مصوبات استانی .5 

سه اتخاذ م ستان با قابل طیدر جهت بهبود مح ستیبا یو م گردد یجل شند. ییایدر محدوده جغراف ییاجرا تیکسب و کار ا ستان با  ا

 (( دستورالعمل شوراهای استانی1( ماده )6ردیف )طبق )

پیگیری مصوبات حاصل از جلسات با موضوع اقتصادی و یا حاصل از دستورمصوبات استانی  صوبات استانی با موضوع اقتصادی:م .6 

 8نظیر تدوین تقویم جلسات شورا، انتخاب  شورا اداری و اجرایی امور)مصوبات مشتمل بر  .با موضوع اقتصادیی جلسات قبلاستانی 

مصوبات استانی با تعریف به جلسات بعد و امثالهم، جزء  جلسهیک دستور  کردن بررسینفر نماینده بخش خصوصی و تعاونی، موکول 

 موضوع اقتصادی محسوب نمی شوند(

 ریداشته باشند و حوزه تأث یدر سطح مل یو اقتصاد یتوسعه ا یامدهایکه اثرات و پ یموضوعات فرا استان موضوعات ملی و فراگیر: .7 

شکل ،ییایآنها از ابعاد مختلف جغراف شابه محدود به  یصنف ،یت شند. کیو موارد م ستان نبا ستورالعمل 1( ماده )6ردیف )طبق ) ا ( د

 (شوراهای استانی

کسب و کار در  طیمرتبط با مح یگردد که منجر به مرتفع شدن مشکل اقتصاد یاطالا م یبه مصوبه اجرا شده ا :یاستان دستاورد .8 

ستان گردد. ستانی1( ماده )7ردیف )طبق ) ا شوراهای ا ستورالعمل  سات کارگروه تخصصی  ،(( د صل از جل ستاوردهای حا به عالوه د

 .مکاتبات و پیگیری های دبیرخانه شورای استانحاصل از دستاوردهای یا و )کارشناسی( 

 دستورالعمل شوراهای استانی( 15)موضوع بند )ر( ماده  .گزارش عملکرد سه ماهه شورای استان و دبیرخانه متبوع گزارش فصلی: .9 

صورت گرفته  گزارش هزینه کرد بودجه: .10  شش ماهه هزینه های  ستان گزارش  شورای ا سط دبیرخانه  بر مبنای بودجه تخصیص تو

 دستورالعمل شوراهای استانی( 15( ماده )س)موضوع بند  .یافته

 ی.شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص :شورای ملی  .11 

 .شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شورای استان:  .12 
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 معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات( دومبخش 

سب ستانی "با اجزای  متنا شوراهای ا ستورالعمل  شوراها و دبیرخانه های متبوع که در "د شود، بر  ماهه 6بازه زمانی ، ارزیابی این  انجام می 

 شاخص زیر صورت می پذیرد: 5مبنای 

 اصلی تشکیل جلساتشاخص  (1

 (اصلیدر جلسات اقتصادی وظایف شورای استان )طرح موضوعات و دستورجلسات شاخص  (2

 دات مربوط به برگزاری جلسات(مستن ( )مدارک و1وظایف دبیرخانه شورای استان )شاخص  (3

 اداری و اجرایی(اقدامات  سایر( )2وظایف دبیرخانه شورای استان )شاخص  (4

 شاخص دستاوردهای استانی (5
 

 گردند:در ادامه تشریح می تعیین شده است کههایی شاخص های فوا، مؤلفه برای ارزیابی هریک از 
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 پایش عملکرد شوراهای استانیجدول معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و 

 ماهه( 6)در بازه های زمانی 

 

 مؤلفه های ارزیابی شاخص ارزیابی ردیف

امتیاز 

 مؤلفه

 کمیت

مورد 

 انتظار

سقف 

امتیاز 

 مؤلفه

امتیاز 

 شاخص

 الف * ب )ب( )الف(
 

 تشکیل جلسات اصلی  1

 18 6 3 برگزاری هر جلسه اصلی -1-1

30 

 هاار در( اسااتاندار) شااورا رئاایس تعااداد حضااور -1-2

 اصلی جلسه
1 6 6 

 جلسااات در نمایناادگان مجلااس درصااد حضااور -1-3

 اصلی
3 %100 3 

در  نماینااادگان قاااوه قضاااائیه درصاااد حضاااور -1-4

 اصلی جلسات
3 %100 3 

   

2 

 استان یشورا فیشاخص وظا

)طرح موضوعات و 

در  یدستورجلسات اقتصاد

 (اصلیجلسات 

)بااه  یبااا موضااوع اقتصاااد دستورجلسااهطاارح  -2-1

 (یافتیاستناد صورتجلسات در
0.5 6 3 

24 
 بااااه مربااااوط کارشناساااای گاااازارشارائااااه  -2-2

 اصلی جلسه در اقتصادی موضوع با دستورجلسه
1 6 6 

 9 6 1.5 اقتصادی موضوع با استانی مصوبه اتخاذ -2-3

 6 3 2 ریو فراگ یموضوعات مل شنهادیارائه پ -2-4
 

3 

 رخانهیدب فیشاخص وظا

 (1) استان یشورا

)مدارک و مستندات مربوط  

 (جلسات یبه برگزار

با  دستورجلسهمربوط به  یگزارش کارشناس نیتدو -3-1

 ی )مطرح شده در جلسه اصلی(موضوع اقتصاد
2 %100 2 

27 

 گزارش به منضاام اصاالی جلسااه دعوتنامه ارسااال -3-2

 کارشناسی
2 %100 2 

 2 100% 2 اصلی جلسه به مربوط صورتجلسه تنظیم -3-3

 3 100% 3 اصلی جلسه خبر انتشار و تهیه -3-4

 (کارشناسی) تخصصی کارگروه جلسه هر برگزاری -3-5

 منضم به گزارش جمع بندی جلسه
3 6 18 

    

4 

 رخانهیدب فیشاخص وظا

 (2) استان یشورا

اداری و اقدامات  ری)سا 

 اجرایی(

شورای استان  تیساب و اطالعات درتشار بهنگام نا -4-1

 استانیاتاا  تیدر سا یا صفحه اختصاصی شورا
1 3 3 

 2 2 1 ارسال گزارش فصلی -4-2 7

 2 1 2 شش ماهه  کرد بودجه نهیارسال گزارش هز -4-3
       

 12 12 3 4 استاندستاورد  -1-5 یاستان یشاخص دستاوردها 5
    

 100 جمع )حداکثر( امتیاز
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 ( تشریح نحوه ارزیابی و امتیازدهیسومبخش 

 (امتیاز 30) اصلی شاخص تشکیل جلسات (1

 

 توضیحات: 

سه -1 صورت برگزاری بیش از یک جل صلی در  سه در طول یک ماه 2در هر ماه، حداکثر به  ا سه "مربوط به مؤلفه  امتیاز ،جل برگزاری هر جل

 تخصیص داده می شود. "اصلی

ستان باشد، وضعیت حضور  2حاضر در جلسه فردی به غیر از  چنانچه نماینده مجلس -2 نفر نماینده معرفی شده از سوی مجمع نمایندگان ا

 و از امتیاز مربوطه برخوردار خواهد شد. است، مورد پذیرش دیگر نیز نماینده

 

 

 

  

 شاخص تشکیل جلسات اصلی -(1جدول شماره )
 

 عنوان مؤلفه
 برگزاری هر جلسه

  اصلی 

حضور رئیس شورا تعداد 

 اصلی در هر جلسه )استاندار(

نمایندگان حضور درصد 

 در جلسات اصلیمجلس 

نمایندگان قوه حضور درصد 

 قضائیه در جلسات اصلی
 

 امتیاز 3 امتیاز 3 امتیاز 1 امتیاز 3 لفهؤمامتیاز 

  %100  %100 جلسه 6 جلسه 6 کمیت مورد انتظار
 

 توضیحات

جلسه  6حداقل 

در می بایست اصلی 

ماهه  ششیک دوره 

 برگزار گردد.

 ماهه،  ششدر یک دوره 

)استاندار( رئیس شورا بایست می

حضور جلسه اصلی  6در حداقل 

 .یابد

در جلسات اصلی برگزار 

حداقل یک بایست شده، می

حضور نماینده مجلس نفر 

 داشته باشد.

 ر جلسات اصلی برگزار شده،د

رئیس کل می بایست 

دادگستری )یا معاون( و 

 )یا معاون( دادستان مرکز استان

 .حضور یابند
   

 امتیاز 3 امتیاز 3 امتیاز 6 امتیاز 18 سقف امتیاز
 

 امتیاز 30 مجموع امتیاز شاخص
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 (امتیاز 24( )اصلیشاخص وظایف شورای استان )طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات  (2

 

 توضیحات: 

در پیگیری مصوبات قبلی شورا موضوع  .شود طرحم یدستورجلسه با موضوع اقتصاد 1حداقل استان،  یدر هر جلسه شوراتوصیه می شود  -1

 .نخواهد شد محاسبهبا موضوع اقتصادی  دستور جلسات شمارش

صادی،  -2 ضوع اقت سات با مو ستور جل شده و طبق بند )ج( ماده  چنانچهد ستان ارجاع  شورای ا شوراهای  15قبالً به دبیرخانه  ستورالعمل  د

 جلسه در اقتصادی موضوع با دستورجلسه به مربوط کارشناسی گزارش ارائه"لفه مؤ، مشمول امتیاز استانی، منضم به گزارش کارشناسی باشند

 .خواهند شدنیز )ستون دوم جدول فوا(  "اصلی

سهچنانچه از طرح  -3 ستورجل صوبات، یک د ستان متعدد م صاد یا ضوع اقت صوبه 2حداکثر  ،شود ی اتخاذبا مو صوبات م شمول  از مجموع م م

 امتیاز خواهد شد.

  

 (اصلیدر جلسات  اقتصادی شاخص وظایف شورای استان )طرح موضوعات و دستورجلسات -(2جدول شماره )
  

 عنوان مؤلفه

طرح دستورجلسه با موضوع 

)به استناد  اقتصادی

 صورتجلسه دریافتی(

 مربوط کارشناسی گزارش ارائه

 موضوع با دستورجلسه به

 اصلی جلسه در اقتصادی

 اتخاذ مصوبه

استانی با موضوع 

 اقتصادی

پیشنهاد  ارائه

 ملی و فراگیر موضوعات 

  

 امتیاز 2 امتیاز 1.5 امتیاز 1 امتیاز 0.5 مؤلفهامتیاز 

 پیشنهاد  3 مصوبه 6 گزارش 6   دستورجلسه  6 مورد انتظار تیکم
 

 توضیحات

بایست طی بازه شش ماهه می

با دستورجلسه  6حداقل 

، با تاکید بر موضوع اقتصادی

بررسی مسائل و مشکالت 

های اقتصادی فعاالن و تشکل

 14( ماده 1)موضوع بند )

دستورالعمل شوراهای استانی( 

مطرح در جلسات اصلی شورا 

 .شود

حداقل می بایست  طی شش ماه،

مورد گزارش کارشناسی مرتبط  6

با دستورجلسات با موضوع 

 اصلی در جلساتاقتصادی 

 گردد. ارائه شورای استان

طی شش ماه، 

 6حداقل  بایستمی

با مصوبه استانی 

در موضوع اقتصادی 

جلسات اصلی شورا 

 . شوداتخاذ 

مورد پیشنهاد  3اقل حد

موضوعات ملی و 

 3 منضم به ،فراگیر

 ،رش کارشناسیگزا

طی بازه زمانی بایست می

به دبیرخانه شش ماهه 

 ارائه گردد.شورای ملی 

 

 امتیاز 6 امتیاز 9 امتیاز 6 امتیاز 3 سقف امتیاز

 

 امتیاز 24 مجموع امتیاز شاخص
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 (امتیاز 27) (جلسات برگزاری به مربوط مستندات و مدارک( )1) استان شورای دبیرخانه وظایف شاخص (3

 :توضیحات

توسط  انجام شده و بررسی های با استفاده از مطالعات )فرم استاندارد دبیرخانه شورای ملی( و تکمیل فرم مربوطهتهیه گزارش کارشناسی   -1

 پذیرد. صورت می (ارائه شده و نتایج حاصله در جلسه کارگروه تخصصی )کارشناسی نظرات با استفاده ازدبیرخانه شورای استان و نیز 

قبل از ارسال صورتجلسه ارسالی از سوی استان در صورتی از امتیاز مربوطه برخوردار خواهد شد که خبر مربوط به نشست شورای استان،  -2

  پایگاه خبری اتاا ایران بارگذاری گردد. بر روی روز کاری بعد از برگزاری جلسه اصلی( 3)حداکثر  و در زمان تعیین شده صورتجلسه

سی(، ملی شورای دبیرخانه اطالع نحوه -3 شنا صی )کار ص سات کارگروه تخ صلی گزارشمربوطه در  جدول تکمیل طریق از از برگزاری جل  ف

 . باشد می دبیرخانه شورای ملی ارسال بهو  استان شورای دبیرخانه توسط

س برای دریافت امتیاز -4 صیبرگزاری جل ص ست، ات کارگروه تخ صلی مربوطهضمن تکمیل جدول  می بای گزارش جمع بندی ، در گزارش ف

 .گرددنیز همراه با گزارش فصلی ارسال  )صورتجلسه کارگروه(تخصصی مربوط به هر جلسه کارگروه

بندی دستورجلسات نشست کارگروه تخصصی در جلسه اصلی شورای گفت و گوی استان مطرح شود، گزارش جمعدر صورتی که هر یک از  -5

با صورتجلسه و سایر مستندات به دبیرخانه شورای  همراه می بایست مربوط به آن دستورجلسه، )صورتجلسه کارگروه( جلسه کارگروه تخصصی

 .گفت و گوی ملی ارسال گردد

 .شود ینم( ی)کارشناس یجلسه کارگروه تخصص لفهمشمول امتیاز مؤ، "استان یشورا یقبل یمصوبات نشست ها یریگیپ" اتجلس -6

 (جلسات برگزاری به مربوط مستندات و مدارک( )1) استان شورای دبیرخانه وظایف شاخص -(3) شماره جدول
   

 عنوان مؤلفه

 تدوین گزارش کارشناسی

مربوط به دستورجلسه با 

موضوع اقتصادی )مطرح 

 شده در جلسه اصلی(

جلسه  دعوتنامه ارسال

 گزارش به اصلی منضم

 کارشناسی

صورتجلسه  تنظیم

مربوط به جلسه 

 اصلی

جلسه  خبر انتشار و تهیه

 اصلی

 کارگروه جلسه هر برگزاری

( کارشناسی) تخصصی

 گزارش منضم به

  جلسه بندیجمع
 

 امتیاز 3 امتیاز 3 امتیاز 2 امتیاز 2 امتیاز 2 مؤلفهامتیاز 

 جلسه 6 %100 %100 %100 %100 مورد انتظار تیکم
 

 توضیحات

، اصلیبرای هر جلسه 

حداقل یک بایست می

کارشناسی مربوط گزارش 

ستورجلسه با موضوع به د

و در شود اقتصادی تدوین 

 .جلسه اصلی مطرح گردد

 اصلی  جلسهدعوتنامه هر 

 و معین زمان دربایست می

 هایگزارش با همراه

 به مربوط کارشناسی

با موضوع  دستورجلسات

( ح) بند موضوع)اقتصادی 

 دستورالعمل 15 ماده

به ( استانی شوراهای

دبیرخانه شورای ملی 

 ل گردد. ارسا

جلسه  صورتجلسه هر

می بایست  اصلی

استاندارد  فرم مطابق

 معین زمان در و

 ماده( خ) بند موضوع)

 دستورالعمل 15

به  (استانی شوراهای

دبیرخانه شورای ملی 

 ارسال گردد.

خبر هر جلسه اصلی 

 می بایست شورای استان

بعد روز کاری  3حداکثر 

از برگزاری جلسه بر روی 

ه خبری اتاا ایران پایگا

  بارگذاری گردد.

می بایست  طی شش ماه

کارگروه جلسه  6حداقل 

تخصصی )کارشناسی( با 

دستورجلسات با موضوع 

و شود برگزار اقتصادی 

 گزارش جمع بندی جلسه

کارگروه )صورتجلسه 

همراه با گزارش  کارگروه(

شورای  فصلی به دبیرخانه

 ملی ارسال گردد.
 

 امتیاز 18 امتیاز 3 امتیاز 2 امتیاز 2 امتیاز 2 سقف امتیاز
  

 امتیاز 27 مجموع امتیاز شاخص
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 امتیاز( 7) (اداری و اجرایی سایر اقدامات( )2) استان شورای دبیرخانه شاخص وظایف( 4

 

 :توضیحات

در امتیاز  3 ،"استانیاتاا  تیدر سا شورای استان یا صفحه اختصاصی شورا تیساب و اطالعات درتشار بهنگام نا "مؤلفه  یکه برا ییآن جااز 

 "جلسات کارگروه تخصصی اخبار" ،"جلسات اصلی اخبار"  محور 3 در هر کدام از اخبار رسانیبارگذاری و بروزبرای نظر گرفته شده است، لذا 

 .اختصا  می یابدامتیاز  1 "دستاوردهای استانیاخبار  "و

 

 

 

 

 

 

 

 اداری و اجرایی( اقدامات سایر( )2) استان شورای دبیرخانه وظایف شاخص -(4جدول شماره )
 

 عنوان مؤلفه

 تیساب و اطالعات درتشار بهنگام نا

 شورای استان یا صفحه اختصاصی شورا

 استانیاتاق  تیدر سا

 ارسال گزارش فصلی 
ارسال گزارش هزینه کرد بودجه 

 شش ماهه 

 

 امتیاز 2 امتیاز 1 امتیاز 1 مؤلفهامتیاز 

 گزارش 1 گزارش 2 حورم 3 مورد انتظار تیکم
 

 توضیحات

 مطابقمی بایست اخبار شورای استانی 

( 2الحاقیه شماره )شرایط مندرج در 

دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد 

 اخبار محور 3در  شوراهای استانی،

جلسات  اخبارجلسات اصلی شورا، 

 اخبار کارگروه تخصصی )کارشناسی( و

 یشورا تیوبسادر دستاوردهای استانی 

 تیدر سا شورا یصفحه اختصاص ایاستان و 

 بارگذاری گردد. به طور مستمر اتاا

 فصلی هایگزارشطی شش ماه، 

 مطابق ماهه سه نوبت 2 دربایست می

( ر) بند موضوع) معین زمان در و فرم

 (استانی شوراهای دستورالعمل 15 ماده

 ارسال گردد.به دبیرخانه شورای ملی 

گزارش هزینه کرد بودجه شورای 

 15استان )موضوع بند )س( ماده 

دستورالعمل شوراهای استانی( 

طی بازه زمانی شش بایست می

ماهه و همراه با گزارش های 

ارائه فصلی تابستان و زمستان 

 .گردد

 

 امتیاز 2 امتیاز 2 امتیاز 3 سقف امتیاز
 

 امتیاز 7 مجموع امتیاز شاخص
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 (امتیاز 12شاخص دستاوردهای استانی ) (5

 

 :توضیح

به طور د. نکار باش و کسبمحیط با مرتبط اقتصادی مشکل شدن مرتفع و نتیجه الزم مبنی بر حصول مستنداتدارای  بایدارسالی  هایدستاورد

، و یا اعالم مکتوب شااورای اسااتان گزارش های رساامی مکتوب و بخشاانامه های اداری دال بر اجرا شاادن مصااوبهمدارکی نظیر نامه ها، مثال 

از جمله مستندات استان،  شورا یا دبیرخانه شورایمتقاضی اولیه )تشکل یا فعال اقتصادی استان( مبنی بر حل مشکل مورد درخواست خود در 

شد. لذا مورد پذیرش می نخواهد اختصا   اظهار شدهدستاورد ، امتیازی به ات فوا و عدم احراز وقوع دستاوردمستنددر صورت عدم ارسال با

 .یافت

 

 شاخص دستاوردهای استانی -(5جدول شماره )
  

 دستاورد استان عنوان مؤلفه
 

 امتیاز 4 مؤلفهامتیاز 

 دستاورد 3 مورد انتظار تیکم
 

 توضیحات

( مصوبات جلسات شورای گفت و گوی استان، 1، حاصل از: دستاورد 3حداقل می بایست ، طی دوره شش ماهه ارزیابی

به دبیرخانه شورای  ( مکاتبات و پیگیری های دبیرخانه شورای استان3( جلسات کارگروه تخصصی )کارشناسی(، 2

)ویرایش اول، خرداد  "نیه اعالم دستاورد شوراهای استاراهنمای نحو". دستاوردهای حاصله بایستی طبق ملی ارسال گردد

 از طریق گزارش فصلی ارسال گردند. همراه با مستند مربوطه و شوند( تنظیم 1400
 

 امتیاز 12 سقف امتیاز
 

 امتیاز 12 مجموع امتیاز شاخص
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 گفت و گوی استان  شورایشش ماهه  عملکرد پایش و فرم ارزیابی

 امتیاز شاخص امتیاز مؤلفه مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی شاخص ارزیابی

 شاخص تشکیل جلسات اصلی

 امتیاز( 30)

  اصلی جلسه هر برگزاری

 
  اصلی جلسه هر در( استاندار) شورا رئیس تعداد حضور

  اصلی جلسات در نمایندگان مجلس درصد حضور

  اصلی در جلسات نمایندگان قوه قضائیه درصد حضور

 استان  یشورا فیشاخص وظا
 (اصلیدر جلسات  ی)طرح موضوعات و دستورجلسات اقتصاد

 امتیاز( 24) 

  (یافتی)به استناد صورتجلسات در یبا موضوع اقتصاد دستورجلسهطرح 

 
  اصلی جلسه در اقتصادی موضوع با دستورجلسه به مربوط کارشناسی گزارش ارائه

  اقتصادی موضوع با استانی مصوبه اتخاذ

  ریو فراگ یموضوعات مل شنهادیارائه پ

 ( 1) استان شورای دبیرخانه وظایف شاخص
 جلسات( برگزاری به مستندات مربوط و مدارک)

 امتیاز( 27)

  اقتصادی )مطرح شده در جلسه اصلی( موضوع با دستورجلسه به مربوط کارشناسی گزارش تدوین

 

  کارشناسی گزارش به منضم اصلی جلسه دعوتنامه ارسال

  اصلی جلسه به مربوط صورتجلسه تنظیم

  اصلی جلسه خبر انتشار و تهیه

  جلسه بندیجمع گزارش به منضم( کارشناسی) تخصصی کارگروه جلسه هر برگزاری

 (2استان ) یشورا رخانهیدب فیشاخص وظا
  (اداری و اجراییاقدامات  ری)سا

 امتیاز( 7)

  استانیاتاا  تیدر سا شورای استان یا صفحه اختصاصی شورا تیساب و اطالعات درتشار بهنگام نا

  فصلی ارسال گزارش 

   ماهه شش بودجه کرد هزینه گزارش ارسال

 شاخص دستاوردهای استانی

 امتیاز( 12)
   استاندستاورد 

  امتیاز نهایی  

 


