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به استناد بند  5ماده واحده اليحه قانونی واگذاری اختيارات فنی بهه اسهتانها ،مصهو شهورای
انقال

اسالمی در سال  8551و تبصره يك بند «ج» ماده واحده اليحه قانونی اصالح تبصره  18قانون

بودجه سال  8551کل کشور و همچنين ماده  81قانون الحاق برخی مواد به قهانون تنظهيم بخشهی از
مقررات مالی دولت ( )2مصو  ،8534/82/4آيين نامه روش کار شورای فنی استان از سهوی سهازمان
برنامه و بودجه کشور به شرح پيوست ابالغ میشود .
اين آييننامه پس از بررسی و جمعبندی پيشنهادهای شوراهای فنی استانها تهيهه شهده و بهه
تصويب اين سازمان رسيده است .با ابالغ اين آييننامه از تاريخ  ،8535/88/8آييننامه قبلهی (مصهو
سال  )8513لغو میشود.

محمد باقر نوبخت

شش2168621 :

«آييننامه روش كار شوراي فني استان«
ماده  -1محدوده فعاليت

 -1-1محدوده فعاليت شوراي فني استانها شامل تماامي رح هاا و پحوژهاا در محالال
مطالعه ،اجحا ،بهحهبحداري و نگهداري دستگاههاي استاني مشمول بناد «ب» مااده
یک قانون بحگزاري مناقصات و یا دستگاههاي مشامول مااده  5قاانون مادیحیت
خدمات کشوري و یا شامل آن دسته از رح ها و عمليات اجحایي در سطح اساتان
است که تمام یا قسمتي از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومي از بودجاه اساتان
تامين شده و یا رح ها و پحوژههاي ملي و ملي استاني شده کاه اجاحاي آنهاا از
رحف دستگاههاي اجحایي محکزي به دستگاههاي استاني تفویض شده است.
 -2-1شوراي فني استان ميتواند بح پحوژههاي ملي که در سطح استان در لال اجحاست،
نظارت عاليه داشته و نتایج و گزارشهااي نظاارتي خاود را باه محاجاب یاحب و
سازمان بحنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
ماده  -2اعضاء

 -1-2شوراي فني استان زیح نظح استاندار و با اعضاي زیح تشكيل ميشود؛
 معاون هماهنگي امور عمحاني استاندار
 ریيس سازمان بحنامه و بودجه استان (دبيح شورا)
 مدیحکل راه و شهحسازي استان
 رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان
 مدیحکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان
 مدیحعامل شحکت آب و فاضالب در استان
 مدیحعامل شحکت آب منطقهاي استان
 مدیحعامل شحکت بحق در استان
 معاون نظارت مالي و ریيس خزانه معين استان
 ریيس دانشگاه علوم پزشكي استان
 بنياد مسكن انقالب اسالمي استان
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تبصره :در صورت وجود چند مدیحعامل در لوزه آب و فاضالب و بحق عضاو ماورد
نظح با توجه به شحای استان به پيشنهاد دبيح شورا انتخاب ميشود.
 -2-2شوراي فني استان ميتواند از نمایندگان سایح دستگاههاي اجحایي استان ،مادیحکل
استاندارد ،شهحداريها ،انجمنهاي صانفي و لحفاهاي ،ساازمان نظاام مهندساي
(ساختمان ،معدن ،کشاورزي) و سایح اشخاص صالبنظاح ،خباحه و معتماد باحاي
مشورت (بدون لق راي) در امور موضوع این آیينناماه باحاي لضاور در جلساات
دعوت به عمل آورد.
ماده  -3تشكيل جلسات

 -1-3جلسات شوراي فني استان به ریاست استاندار و لاداقل یاک باار در مااه تشاكيل
ميشود.
 -2-3ریيس سازمان بحنامه و بودجه استان یا نماینده وي در اماور فناي ،سامت دبياحي
شوراي فني استان را به عهده خواهد داشت.
 -3-3جلسات با شحکت لداقل دو سوم از اعضا و با لضور دبيح رسميت خواهد یافت.
 -4-3مصوبات شوراي فني استان با راي موافق نصف به اضافه یک اعضاي اصلي داراي
لق راي معتبح خواهد بود.
 -5-3تعيين دستور جلسه شورا ،بح اساس بحنامه مدون و اولویتهاي مصوب آن ،به عهده
دبيحخانه شوراي فني استان (سازمان بحنامه و بودجه استان) است .دستور جلساه و
دعوتنامه رسمي لداقل سه روز کاري قبل از موعد جلسه توس دبيح بحاي اعضاا
ارسال ميگحدد.
 -6-3چنانچه لضور هح یک از اعضا به دالیل موجه ميساح نباشاد ،بایاد لاداقل دو روز
کاري قبل از موعد جلسه محاتب را دبيحخانه شورا ارالع دهد .در غياب هح یاک از
اعضا ،لضور نماینده وي لداقل در سطح معاون (بدون لق راي) در جلسه الزامي
است.
 -7-3جلسات فوقالعاده با پيشنهاد هح یک از اعضا و تایيد دبيح شورا تشكيل خواهد شد.
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ماده  -4وظايف و اختيارات

 -1-4بحرسي اشكاالت و موانب اجحایي رح هاي مطحوله توس عوامل ینفب در نظام
فني و اجحایي کشور با توجه به ویژگيهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،اداري و
منطقهاي استان و تعيين راهللهاي الزم به منظور رفب اشكاالت و اعمال آنها.
 -2-4فحاهم آوردن امكان لداکثح استفاده از توان فني و مهندسي عوامل اجحایي موجود
در استان و ایجاد زمينه مشارکت تشكلهاي غيحدولتي استاني (صنفي–تخصصي)
در تصميمات شورا.
 -3-4ایجاد زمينه الزم بحاي لداکثح اساتفاده از رحفيتهااي اجحایاي اساتان در تاامين،
توليااد ،استانداردسااازي و بااوميسااازي مصااالح و فناوريهاااي نااوین ساااخت و
بهحهگيحي از انحژيهاي نو مطابق با ماللظات زیست محيطي.
 -4-4ایجاد شحای مناسب بهمنظور ارتقااي تاوان فناي ،مهندساي و تخصصاي عوامال
اجحایي استان.
 -5-4نظارت و ارزیابي رح ها و پحوژهها ،به منظور استقحار نظام مدیحیت پحوژه (کنتاحل
هزینه ،کيفيت ،زمان و  )...و رعایت موازین ایمناي و ضاواب  HSEو معيارهااي
پایداري محي زیست در محالل مطالعه ،رحالي ،اجحا و بهحهبحداري با اساتفاده از
توان فني و مهندسي و تخصصي استان.
 -6-4همكاري و مشارکت در نيازسنجي و تدوین مقحرات فني ،بخشنامههاي ماحتب باا
نظام فني و اجحایي ،ضواب تشاخي صاالليت پيمانكااران و مشااوران و تهياه
فهارس بهاي پایه.
 -7-4تجدیدنظح در نحخ پيمانها ،بح اساس بخشنامه محبوره مشحوط بح آنكه مبلغ لاصل
از آن از آخحین نصاب معامالت متوس تجاوز ننماید.
 -8-4لل اختالف ميان عوامل اجحایي در چارچوب ورایف و مقحرات موضاوعه شاوراي
فني استان ربق مفاد ماده لل اختالف در شحای عمومي لاکم بح قحارداد و یاا در
صورت توافق رحفين.
 -9-4بحرسي و اتخا تصميم در خصوص تعيين نوع قحارداد با اساتفاده از روش فهاارس
پایه یا سایح روشهاي انعقاد قاحارداد بحاسااس گازارش تاوجيهي بااالتحین مقاام
دستگاه اجحایي استان در چارچوب ضواب و مقحرات.
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 -11-4تهيه فهارس پایه استاني بحاي رشتههاي مختلف در صورت نياز و پيشنهاد آن به
سازمان بحنامه وبودجه کشور به منظور تایيد.
 -11-4اصال و تصویب نقشهها و مشخصات فني همسان ،متناسب باا شاحای و اقلايم
استان ،در صورت وجود توجيه فني و ضحورت پحوژه.
 -12-4بحرسي و اتخا تصميم در خصوص پيشانهادهاي ارساالي از راحف دساتگاههاي
اجحایي استان مبني بح اجحا به روش اماني ،با توجه به گزارش توجيهي دساتگاه در
چارچوب ضواب و مقحرات محبوره.
 -13-4تهيه ضحایب منطقهاي جهت پيشبيني در قحاردادها بحاي منارق مختلف اساتان
نسبت به قيمتهاي پایه که توس سازمان بحنامه و بودجه کشاور تنظايم شاده و
پيشنهاد آن به سازمان بحنامه وبودجه کشور بحاي تایيد.
 -14-4همكاري در تصميمگيحي و ساماندهي شحوع پحوژههاي عمحاني جدید اساتاني باا
پيشنهاد دبيح شورا.
 -15-4همكاري با شوراي بحنامهریزي و توسعه استان در راساتاي نظاام فناي و اجحایاي
یكپارچه کشور.
 -16-4سایح ماموریتهایي که ربق ضواب و بخشانامههاي ابالغاي از ساوي ساازمان
بحنامه و بودجه کشور بح عهده شوراي فني استان قحار ميگيحد.
ماده  -5اركان

 -1-5شوراي فني استان باه منظاور بحرساي دقياق موضاوعات ماحتب و دساتيابي باه
راهللهاي مناسب ،از کارگحوههایي متشكل از گحوههااي کارشناساي باا عنااوین
«کارگحوه پيمان و ضواب فني»« ،کارگحوه نظارت»« ،کارگحوه آماوزش و تاحویج
ضواب نظام فني و اجحایي» و «کارگحوه مصالح و تجهيازات صانعت سااخت» باا
دبيحي نماینده سازمان بحنامه وبودجه استان استفاده ميکند.
 -2-5اداره جلسات با دبيح کارگحوهها خواهد بود.
 -3-5کارگحوه پيمان و ضواب فني متشكل از کارشناسان منتخاب اساتانداري ،ساازمان
بحنامه و بودجه استان ،ادارهکل راه و شهحسازي ،ادارهکل نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس ،شحکت سهامي آب منطقهاي( ،شحکت آب و فاضالب شهحي و روستایي و
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شحکت بحق منطقهاي و توزیب بحق-لسب مورد) ،بنياد مساكن انقاالب اساالمي،
اداره کل جهاد کشاورزي ،یک نفحکارشناس لقاوقي باه انتخااب ریايس ساازمان
بحنامه و بودجه استان ،نمایندههاي انجمنهاي صنفي ،تخصصي و مهندسي استان
(به انتخاب دبيحخانه) است که در خصوص بندهاي  9 ،8 ،7 ،1و  12از ماده  4پس
از بحرسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيحخانه شوراي فناي ،نظاحات کارشناساي
خود را به شوراي فني ارایه ميدهد.
 -4-5کارگحوه نظارت متشكل از کارشناسان منتخب استانداري ،سازمان بحناماه وبودجاه
استان ،ادارهکل راه و شهحسازي ،ادارهکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس ،شحکت
سهامي آب منطقهاي( ،شحکت آب و فاضالب شهحي و روساتایي و شاحکت باحق
منطقهاي و شحکت توزیب بحق-لسب مورد) ،شهحداري به انتخاب دبيح شاورا ،اداره
کل جهاد کشاورزي ،آزمایشگاه فني و مكانيک خاك ،بنياد مسكن انقالب اسالمي،
نمایندههاي انجمنهاي صنفي تخصصي مهندسي استان (باه انتخااب دبيحخاناه)
بوده که در خصوص بندهاي  11 ،5و  14از ماده  4پاس از بحرساي دقياق ماوارد
ارجاعي از سوي دبيحخانه شوراي فني ،نظحات کارشناسي خود را باه شاوراي فناي
ارایه مينماید.
 -5-5کارگحوه آموزش و تحویج ضواب نظام فني و اجحایي متشكل از کارشناسان منتخب
استانداري ،سازمان بحنامه و بودجه استان ،اداره کل آموزش فني و لحفاهاي ،اداره
کل استاندارد ،اداره کال راه و شهحساازي ،اداره کال نوساازي ،توساعه و تجهياز
مدارس ،شحکت آب منطقهاي ،محکز آموزش و پژوهش ساازمان بحناماه و بودجاه
استان ،نمایندههاي انجمنهاي صانفي تخصصاي مهندساي اساتان (باه انتخااب
دبيحخانه) و یكي از اعضاي هيات علمي دانشكده فني دانشاگاههاي محکاز اساتان
بوده که در خصوص بندهاي  11 ،6 ،4 ،2و  13از مااده  4پاس از بحرساي دقياق
موارد ارجاعي از سوي دبيحخانه شوراي فني ،نظحات کارشناسي خود را به شاوراي
فني ارایه مينماید.
 -6-5کااارگحوه مصااالح و تجهياازات صاانعت ساااخت متشااكل از کارشناسااان منتخااب
استانداري ،سازمان بحنامه و بودجه استان ،اداره کل صنعت ،معدن و تجاارت ،اداره
کاال راه و شهحسااازي ،اداره کاال اسااتاندارد ،آزمایشااگاه فنااي و مكانيااک خاااك،
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نمایندههاي انجمنهاي صنفي تخصصي مهندسي استان (به انتخاب دبيحخاناه) و
دانشكده فني دانشگاه محکز استان بوده که در خصاوص بناد  3از مااده  4پاس از
بحرسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبيحخانه شوراي فني ،نظحات کارشناسي خاود
را به شوراي فني ارایه مينماید.
 -7-5کميتهها ميتوانند بح لسب مورد ،عالوه بح اعضا از سایح کارشناساان دساتگاههاي
اجحایي ،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و اشخاص لقيقي صالبنظاح نياز باحاي
لضور در جلسات دعوت کنند.
 -8-5الكام انتصاب کارشناسان کارگحوهها توس دبيح شوراي فني استان صادر ميشود.
 -9-5دستورالعمل روش کار هح یک از کارگحوههاي کارشناسي در چارچوب ورایف ایان
آیيننامه توس کارگحوه محبوط تدوین و به تایيد شوراي فني استان خواهد رسيد.
ماده  -6مصوبات شورا در محدوده ورایف و اختيارات قاانوني باحاي تماامي عوامال اجحایاي
پحوژهها پس از ابالغ دبيح شورا الزم االجحاسات .وراایف و اختياارات شاوراي فناي
غيحقابل تفویض بوده و نظحات کارشناسي کميتهها ،پس از تأیيد و تصویب شورا نافذ
است.
ماده  -7اجحاي مفاد آیيننامه رافب مسئوليت دساتگاههاي اجحایاي از نظاح رعایات قاوانين و
مقحرات عمومي دولت نخواهد بود و همواره ربق ماده ( )21قانون بحناماه و بودجاه
مسئوليت تهيه و اجحاي رح هاي عمحاني با دستگاههاي اجحایي است.
ماده  -8دبيحخانه شوراي فني استان مكلف است چنانچه موضاوعهایي باح خاالف قاوانين و
مقحرات جاري و آیيننامههاي محبوط به آن در شحف تصميمگيحي شورا باشد ،دالیل
مغایحت آن را بحاي ارالع شورا در جلسه عناوان نمایاد و در صاورت اتخاا چناين
تصميماتي ،محاتب را کتبا به شوراي فني استان و ساازمان بحناماه و بودجاه کشاور
گزارش دهد .در این صورت سازمان بحناماه و بودجاه کشاور موضاوع را بحرساي و
لداکثح رحف مدت یک ماه ،نظح قطعي خود را بحاي انعكاس آن به دبيحخانه شوراي
فني استان اعالم ميکند که پس از این اعالم نظح ،قابل اجحا خواهد بود.
تبصره :در صورت عدم دریافت پاسخ از رحف سازمان بحنامه و بودجه کشاور در مهلات
مقحر ،راي شوراي فني استان اجحایي است.
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ماده  -9دبيحخانه شوراي فني استان مورف است ،مساتندات عملكاحد شاورا و کارگحوههااي
زیحمجموعه از جمله مصوبات و تصميمات را در سامانه شوراي فني ثبت و به محاجب
یحب ارسال کند.
ماااده  -11دبيحخانااه شااوراي فنااي اسااتان بااحاي انجااام فعاليتهاااي آموزشااي ،پژوهشااي،
بحرسيهاي ميداني ،تامين تجهيزات و سایح فعاليتها ،نيازهاي ماالي الزم را باحآورد
ميکند و بحاي پيشبيني تامين اعتبار بحابح مقاحرات در بودجاه سانواتي اساتاني باه
دبيحخانه شوراي بحنامهریزي و توسعه استان پيشنهاد ميدهد.
ماده  -11این آیيننامه در  11ماده و  2تبصحه به تصاویب رسايده و از تااریخ اباالغ توسا
سازمان بحناماه و بودجاه کشاور الزماالجحاسات .باا اباالغ ایان آیينناماه ،تماامي
آیيننامهها و ضواب قبلي محبوره لغو ميشود.
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