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  : دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصیو تنظیمتهیه 

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

ستورالعمل " شکیل و نحوه  د سات  اداره ت ستانی  شوراهای  جل سوم  "ا شهریور     -)ویرایش  صوب  شده و   1399م (، تهیه 

  و تقسیم  نحوههای ارزیابی و مشتمل بر چهار بخش می باشد: بخش اول( تعاریف، بخش دوم( معرفی شاخص ها و مؤلفه   

 و بخش چهارم( امتیاز ویژه.  دهی امتیاز و ارزیابی نحوه تشریح( ات، بخش سومامتیاز تخصیص

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

 بعدی است.

همچنین در صورت اختصاص بودجه حمایتی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران        

 ورالعمل، مالک تخصیص بودجه خواهد بود.به دبیرخانه شوراهای استانی، نتایج حاصل از ارزیابی بر مبنای این دست
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  تعاریف( اولبخش 

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

 شوراهای استانی( دستورالعمل 1( ماده )4) ردیفگزارش کارشناسی: تعریف ارائه شده در  .2

 ( دستورالعمل شوراهای استانی1( ماده )5) ردیفتعریف ارائه شده در  (:کارشناسی) تخصصی کارگروه جلسه .3

 ( دستورالعمل شوراهای استانی1ماده )( 6)الف( ردیف )در بند : تعریف ارائه شده مصوبات استانی .4

 ( دستورالعمل شوراهای استانی1( ماده )6شده در بند )ب( ردیف )موضوعات ملی و فراگیر: تعریف ارائه  .5

  شوراهای استانی( دستورالعمل 1( ماده )7) ردیفتعریف ارائه شده در : یاستان دستاورد .6

 دستورالعمل شوراهای استانی( 15گزارش فصلی: گزارش عملکرد سه ماهه شورای استان و دبیرخانه متبوع )موضوع بند )ر( ماده  .7

دستورجلسه ای است که به مشکل یا مسئله ای در یکی از حوزه های مختلف اقتصادی که فعاالن و       دستورجلسه با موضوع اقتصادی:      .8

 .  می پردازدتشکل های اقتصادی با آن مواجه هستند، 

 دجه تخصیص یافتهبر مبنای بوتوسط دبیرخانه شورای استان گزارش شش ماهه هزینه های صورت گرفته   گزارش هزینه کرد بودجه:  .9

 (شوراهای استانی دستورالعمل 15( ماده )سموضوع بند )، به آن

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی :شورای ملی .10

 شورای استان: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان .11

 

 معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات( دومبخش 

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

 :می پذیردشاخص زیر صورت  6مبنای 

 تشکیل جلسات (1

 وظایف شورای استان )طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا( (2

 دستاوردهای استانی (3

 با ابعاد ملی و فراگیر پیشنهادی موضوعات (4

 ( )مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات(1وظایف دبیرخانه شورای استان ) (5

 ( )اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان )جدای از برگزاری جلسات((2وظایف دبیرخانه شورای استان ) (6
 

تعیین شااده اساات که بر اساااس اهمیت شاااخص های ارزیابی و مؤلفه های     هایی  شاااخص های فوق، مؤلفه یا مؤلفهبرای ارزیابی هریک از 

 زیرمجموعه آن، به ترتیب زیر تقسیم می گردند.  
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 ارزیابی مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی شاخص های ردیف

سقف 

 امتیاز

 مؤلفه

امتیاز 

 شاخص

     

 تشکیل جلسات 1

 9 برگزاری جلسات رسمی -1-1

21 

 3 با تقویم زمانی  زمان تشکیل جلسات  انطباق -1-2

 6 جلساتحضور رئیس شورا )استاندار( در  -1-3

مادیران عامال یاا    انتخااب   بار  شرایط و معیارهاای حااکم   رعایت -1-4

رؤسااای هیاادت ماادیره شاارکت هااای برتاار یااا رؤسااای تشااکل هااای    

 در جلسات بخش خصوصی و تعاونی اقتصادی

3 

     

2 

طرح )وظایف شورای استان 

موضوعات و دستورجلسات در 

 (جلسات شورا

 6 با موضوع اقتصادی طرح دستورجلسات مرتبط -2-1

36 

 6 (  کارشناسی) کارگروه های تخصصی برگزاری -2-2

 12 کارشناسی گزارش هایتدوین  -2-3

 6   استانی اتخاذ مصوبات -2-4

 6  استانی اجرای مصوباتپیگیری  -2-5
     

 6 6 استانی هایدستاورد -1-3 دستاوردهای استانی 3
     

4 
با ابعاد ملی  پیشنهادی موضوعات

 و فراگیر

 5 با ابعاد ملی و فراگیر اتموضوع -4-1
15 

 10 کارشناسی های کیفیت گزارش -4-2
  

5 

 (1)استان  شورای دبیرخانه وظایف

 به مربوط مستندات و مدارک)

 (جلسات برگزاری

 3 کارشناسی های گزارشمنضم به  های دعوتنامهارسال  -5-1

 6 صورتجلساتتنظیم  -5-2 5/10

 5/1 جلساتخبر تهیه و انتشار  -5-3
  

6 

( 2استان ) شورای دبیرخانه وظایف

 اقدامات و ها فعالیت اهم)

 از جدای) استان شورای دبیرخانه

 ((جلسات برگزاری

 پیشاانهادات و نظرات دریافت های سااامانه و کار و ساااز اسااتقرار -6-1

 اقتصادی های تشکل و فعاالن
5/0 

5/11 

 2 استان شورای دبیرخانه سازی توانمند -6-2

 2 استانی شوراهای سایر با ارتباط -6-3

 4 ملی شورای دبیرخانه با هماهنگی و همکاری -6-4

در  نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی اتتشار بهنگام مصوبات، -6-5

 سایت
1 

 1 فصلی های گزارش -6-6

 1 بودجه کرد هزینه گزارش -6-7
  

 100 جمع امتیاز
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 در فرایند ارزیابی به ترتیب زیر می باشد:نیز نحوه تخصیص امتیاز 

صیص یافته به هر یک از مؤلفه های ارزیابی مرتبط با آن       (1 شده که در آن ها، امتیاز تخ شاخص های ارزیابی، جداولی تنظیم  برای هر یک از 

 شاخص و نیز سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای ارزیابی هر مؤلفه تعیین شده است.

،  "استانی  شوراهای  دستورالعمل " احکام با آن تطابق و استان  هر ارسالی  مستندات  و مدارک ارزیابی به با توجهامتیاز حاصله برای هر مؤلفه  ( 2

 و نیز بر اساس سقف امتیاز در نظر گرفته شده، حاصل می گردد.

نشااان داده  "مجموع امتیاز "جمع امتیازات حاصاال از مؤلفه های ارزیابی اساات که در سااتون انتهایی جدول با عبارت ، ( امتیاز هر شاااخص3

 شود.می

 از شاخص های ارزیابی، امتیاز نهایی هر استان را تعیین می نماید. ( مجموع امتیازات بدست آمده4

 می باشد. 100( حداکثر امتیاز حاصل از پایش برای هر استان، عدد 5
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 تشریح نحوه ارزیابی و امتیازدهی( سومبخش 

  امتیاز( 21شاخص تشکیل جلسات )( 1

 

 تشکیل جلسات شاخص -(1جدول شماره )
  

 عنوان مؤلفه
 هر برگزاری

 جلسه رسمی

 تشکیل زمان انطباق

 زمانی تقویم با جلسات

حضور رئیس 

 شورا )استاندار( 

 جلسههر در 

 معیارهای و شرایط رعایت

 عامل مدیران انتخاب بر حاکم

 مدیره هیأت رؤسای یا

 رؤسای یا برتر هایشرکت

 بخش اقتصادی هایتشکل

 در هر جلسه تعاونی و خصوصی

مجموع 

 امتیاز

  

 5/3 5/0 1 5/0 5/1 امتیاز تخصیص یافته
  

 21 3 6 3 9 سقف امتیاز
  

 توضیحات

برگزار  جلسااااه

شااااده از حااد 

نصااااااب الزم  

اعضاااای شاااورا 

بااارخاااوردار و 

دارای رسااامیت 

 باشد.

عدم برگزاری    در صاااورت 

با تقویم،      طابق  جلسااااه م

جلسااات با فاصااله حداکثر  

هفته    یک هفته قبل یا یک     

شده در    بعد از تاریخ تعیین 

تااقااویاام مااورد پااذیاارش  

 باشند.می

جلسات رسمی با   

یس     ئ حضااااور ر

 گردد.برگزار  شورا

خاب  یا        8 انت مل  عا مدیران  نفر از 

رؤساااای هیات مدیره یا رؤساااای     

های اقتصااااادی     کل  بخش  تشااا

خصوصی و تعاونی مطابق با شرایط    

صره    شده در  تب و معیارهای تعیین 

شوراهای دستورالعمل "  2ماده  (1)

 .می باشد "استانی

امتیاز کامل از    

این شااااخص، 

ماانااوط بااه    

باااارگاااازاری 

 6حاااداقااال 

سمی      سه ر جل

بق بااا         ط ن م

تااقااویاام، بااا  

حضااور رئیس 

و رعایت شااورا 

 و رایطشااادر 

 مااعاایااارهااای

 باار حاااکاام 

خاب   نفر  8انت

باااااخاااااش 

خصااوصاای و  

نی     طی  تعاااو

دوره شااااش 

 باشد.ماهه می
 

 جلسات  تشکیل  زمان انطباق "، "جلسه رسمی  هر برگزاری  "مؤلفه چهار، ارزیابی شاخص تشکیل جلسات مشتمل بر سنجش      فوقطبق جدول 

شورا در     "، "زمانی تقویم با ضور رئیس  سه ح سای هیات مدیره یا   ؤیا ر انتخاب مدیران عامل بر حاکم معیارهای و شرایط رعایت  "و  "هر جل

سای  صادی    رؤ شکل های اقت صی و تعاونی    ت صو شد. از آن جایی که طبق ماده ) می  "بخش خ ستورالعمل 3با شوراها      ( د ستانی، این  شوراهای ا

سه عادی در هر ماه می    شکیل حداقل یک جل شش ماهه ارزیابی، حداقل         موظف به ت ستان در هر دوره  ست ا ضی ا شند، لذا مقت سه بر   6با جل

ساس تقویم زمانی برگزار نماید  شامل     21امتیاز از مجموع  صیص تخ. بنابراین، ا شده برای این بخش،  امتیاز برای مؤلفه  9امتیاز در نظر گرفته 

 است.  امتیاز برای مؤلفه چهارم 3و  مؤلفه سوم ،امتیاز 6امتیاز، مؤلفه دوم،  3اول، 
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ستانی    4طبق ماده  : 1 توضیح  ستانی،    ، تمامی جلسات  دستورالعمل شوراهای ا بایستی از حد نصاب الزم جهت رسمیت    برگزار شده شوراهای ا

 برخوردار بوده و لذا جلساتی که دارای رسمیت نباشند، در ارزیابی مورد محاسبه قرار نخواهند گرفت.

ستی      : 2 توضیح  شده در هر ماه بای سات برگزار  شد. در غیر این   2حداکثر جل سه با شده در      جل سات برگزار  سات  " مؤلفهصورت جل برگزاری جل

 محسوب نمی گردد. "رسمی

 امتیاز( 36) (شورا جلسات در دستورجلسات و موضوعات طرح) استان شورای وظایفشاخص ( 2

صادی     ضوعات اقت شده و طبق بند )ج( ماده            مو ستان ارجاع  شورای ا ستی قباًل به دبیرخانه  شورا قرار می گیرند، بای سات  ستورجل  15که در د

 دستورالعمل شوراهای استانی، منضم به گزارش کارشناسی باشند.  

ستفاده از مطالعات      سی و تکمیل فرم مربوطه با ا شنا سط    تهیه گزارش کار شورای   صورت گرفته تو ستان و نیز از طریق نظرات دبیرخانه  ارائه  ا

 صورت می گیرد. تخصصی )کارشناسی(کارگروه حاصله در جلسه و نتایج  شده

 (شورا جلسات در دستورجلسات و موضوعات طرح) استان شورای وظایفشاخص  -(2جدول شماره )
   

 عنوان مؤلفه

طرح 

دستورجلسه با 

موضوع 

 اقتصادی

 کارگروه برگزاری 

تخصصی 

 کارشناسی( )

تدوین 

گزارش 

 کارشناسی

 مصوبه اتخاذ 

اجرای پیگیری 

مصوبات 

  استانی

 مجموع امتیاز

   

 3 5/0 5/0 1 5/0 5/0 امتیاز تخصیص یافته
   

 36 6 6 12 6 6 سقف امتیاز
   

 توضیحات

دسااتورجلسااه با 

موضوع اقتصادی   

 ماارتاابااط بااا و 

محیط کسااب و  

ید بر       تاک با  کار، 

سائل و    سی م برر

شکالت فعاالن   م

کل   های  و تشااا

اقاااتصااااااادی 

ضوع بند )  ( 1)مو

 14مااااااده 

لعماال      دساااتورا

شااااااوراهاااای 

مطرح  اساااتانی(

 شود.

هر       لیااه  بررساااای او

سه در قالب     ستورجل د

گروه      جلسااااات کااار

 گیرد.صورت  تخصصی

هاااااااااار 

دستورجلسه 

بط بااا      ت  مر

مااوضااااوع  

 اقتصااااادی

تی   بااایساااا

به  منضااام 

 گاااااازارش

سی    شنا  کار

 باشد.

بااارای هااار  

دستورجلسه با   

ماااوضاااااوع  

اقااتصااااادی،  

حااداقاال یااک 

مصااااوبااه در 

هبود       ب جهاات 

محیط کسب و  

 کااار اساااتااان

 اتخاذ گردد. 

باااااه منظاااااور 

 مصااوباتاجاارای 

بااارای  اساااتانی

دستورجلسااااات 

بااااا موضااااوع   

 ،اقتصااااااااادی

پیگیاااااری الزم 

 صورت گیرد.

مل از       کا یاز  امت

این شااااخص بر 

 12مااباانااای    

ستور  سه ای  د جل

حداکثر  اساات که

امااتاایاااز را از   

های ارزیابی   مؤلفه 

ناامااوده و  اخااذ

یاز "  "مجموع امت

آن ها نسااابت به 

سااااااااایاااااار 

دسااتورجلسااات  

 بیشتر می باشد.

شورا امتیاز آور               سات برای  ستورجل سات، آن گروه از د ضوعات مطروحه در جل ستان از حیث مو شورای ا ضعیت  طبق جدول فوق، در ارزیابی و

، هر دستورجلسه مطروحه در جلسه شورا،     بر این اساس ارزیابی مربوط به این شاخص، امتیاز الزم را کسب نمایند.    خواهند بود که از مؤلفه های

سه کارگروه          سب و کار، برگزاری جل صادی مرتبط با محیط ک ضوع اقت صورت برخورداری از مو صی    در  ص سی   ) تخ شنا گزارش ، دارا بودن (کار

امتیاز تخصیص یافته   3از استانی  پیگیری صورت گرفته برای اجرایی شدن مصوبه    مطروحه و دستور   مرتبط بااستانی  کارشناسی، اتخاذ مصوبه    

  .می گرددبرخوردار به هر دستورجلسه 
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با موضوعات اقتصادی در نظر گرفته شده است، لذا در ارزیابی     دستورجلسه    4و حداکثر  2حداقل طرح در هر جلسه شورای استان،     :1توضیح  

سه   6شش ماهه و برگزاری حداقل   سمی  جل سی حداقل  ر صادی امکان       24و حداکثر  12منطبق با تقویم، برر ضوع اقت سه با مو ستورجل پذیر  د

دستورجلسه    12منطبق با تقویم و طرح  رسمی  هجلس  6سقف امتیاز برای این شاخص و مؤلفه های ارزیابی آن نیز بر مبنای برگزاری    باشد. می

 با موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است.

سه با موضوع اقتصادی، از طریق مالحظه گزارش           :2توضیح   شورای ملی در خصوص پیگیری مصوبات برای هر دستورجل نحوه اطالع دبیرخانه 

شورای استان یا مشاهده نتایج پیگیری مصوبات استانی از طریق وب سایت اختصاصی شورای استان یا وب سایت اتاق بازرگانی              عملکرد فصلی  

 می باشد.  مرکز استان 
 

 امتیاز( 6شاخص دستاوردهای استانی )( 3
 

 دستاوردهای استانیشاخص  -(3جدول شماره )
   

 مجموع امتیاز دستاورد استانی عنوان مؤلفه
   

 2 2 امتیاز تخصیص یافته
   

 6 6 سقف امتیاز
   

 توضیحات

 به ازای هر دسااتاورد اسااتانیامتیاز تخصاایص یافته 

 می باشد.

دسااتاورد اسااتانی  3حداقل  بر اساااسامتیاز کامل 

شاااش ماهه ارزیابی و با تایید دبیرخانه          طی دوره 

 است.شورای ملی 

 

شده در جلسات، زمانی حائز اهمیت می باشند که به مرحله اجرا رسیده و منجر به حل مشکالت و       اتخاذ مصوبات و تصمیمات   از آن جایی که 

مسااائل اقتصااادی و بهبود محیط کسااب و کار اسااتان شااوند، لذا در ارزیابی وضااعیت اسااتان از شاااخص فوق، آن گروه از مصااوباتی که بعد از 

   سوب شوند، برای استان امتیازآور می باشند.های صورت گرفته، محقق شده و به عنوان دستاورد محپیگیری

ستانی،       ستاورد ا صیص یافته برای هر د شش ماهه و با در نظر گرفتن حداقل     2مطابق جدول باال، امتیاز تخ ست که طی دوره زمانی   3امتیاز ا

 می باشد. 6دستاورد استانی، سقف امتیاز نیز برای ارزیابی این شاخص، عدد 

آن را به دبیرخانه شورای ملی اطالع رسانی نموده که بعد از تایید    استان، در صورت حصول دستاورد استانی، بایستی         دبیرخانه شورای  :توضیح 

 دبیرخانه شورای ملی، امتیاز الزم به استان اختصاص خواهد یافت.
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 امتیاز( 15شاخص موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر )( 4

 با ابعاد ملی و فراگیر پیشنهادی موضوعاتشاخص  -(4جدول شماره )
    

 مجموع امتیاز کیفیت گزارش کارشناسی موضوع با ابعاد ملی و فراگیر عنوان مؤلفه
    

 3 2 1 امتیاز تخصیص یافته
    

 15 10 5 سقف امتیاز
    

 توضیحات

موضاااوع با ابعاد ملی و فراگیر توساااط 

 ، تایید می گردد.دبیرخانه شورای ملی

کارشاااناسااای  کیفیت گزارش  

 توسااط دبیرخانه شااورای ملی 

  مورد بررسی قرار می گیرد.

 5به حداقل     منوطامتیاز کامل    

موضااوع ملی منضاام به گزارش  

سی با کیفیت    شنا طی دوره  ،کار

 شش ماهه می باشد. 
 

 موضوع مؤلفه اول، شامل   گیرد.مؤلفه مبنای سنجش قرار می  2 با ابعاد ملی و فراگیر، طبق جدول باال، پیشنهادی  در ارزیابی شاخص موضوعات  

سال گردد. )موضوع بند )          شورای ملی ار صمیم گیری به دبیرخانه  ستی جهت بررسی و ت ست که بای و نیز بند  14( ماده 3با ابعاد ملی و فراگیر ا

  دستورالعمل شوراهای استانی( 15)چ( ماده 

دستورالعمل شوراهای استانی مبنی بر دارا     1ماده  (6ردیف ) (ببند ) رعایتو نیز آوری )تکراری نبودن( ، از نظر نواین موضوعات پس از ارسال  

شورای ملی قرار     سی دبیرخانه  صورت   گرفتهبودن ماهیت ملی و فراگیر، مورد برر ضوع ملی قابل   شرایط فوق  برخورداری ازو در  ، به عنوان مو

 آن اختصاص خواهد یافت. بهامتیاز(  1امتیاز این مؤلفه )، تایید

سی       شنا شاخص، کیفیت گزارش کار صوص مؤلفه دیگر برای ارزیابی این  ضوع با ابعاد ملی و فراگیر   در خ ست مو . بنابراین، اگر چه در ارزیابی ا

اما در  ،ر می گرددبرخوردا(، شورای استان از امتیاز الزم مبنی بر دارا بودن گزارش کارشناسی 2دستورالعمل )جدول شماره   این  دومین شاخص 

توسط دبیرخانه   "تکمیل فرم گزارش کارشناسی  راهنمای "بر اساس   و فراگیر این شاخص، کیفیت و محتوای گزارش کارشناسی موضوعات ملی    

 می گیرد و امتیاز الزم به گزارش کارشناسی مربوطه اختصاص خواهد یافت.شورای ملی مورد ارزیابی قرار 

صل   شاخص     2از مجموع امتیازات حا ضعیت  ضوع "مؤلفه ارزیابی، و شنهادی مو را تعیین می نماید. از آن جایی که  "با ابعاد ملی و فراگیر ات پی

شش ماهه، حداقل      ستان و دبیرخانه متبوع طی دوره زمانی  شورای ا ضوع ملی  5انتظار می رود  سی   و فراگیر مو گزارش های  همراه با قابل برر

 امتیاز می باشد. 15ل نمایند، سقف امتیاز این شاخص ارساکارشناسی با کیفیت 
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 امتیاز( 5/10) (جلسات برگزاری به مربوط مستندات و مدارک( )1) استان شورای دبیرخانه وظایف شاخص( 5

 ( جلسات برگزاری به مربوط مستندات و مدارک( )1) استان شورای دبیرخانه وظایفشاخص  -(5جدول شماره )
 

 عنوان مؤلفه

وتنامه دعارسال 

منضم به گزارش 

 کارشناسی

 مجموع امتیاز خبر جلسه تهیه و انتشار صورتجلسهتنظیم 

 

 75/1 25/0 1 5/0 امتیاز تخصیص یافته
 

 5/10 5/1 6 3 سقف امتیاز
 

 توضیحات

در  ارساااال دعوتنامه  

همراه با  زمان معین و

گاااازارش هااااای 

سی مربوط به     شنا کار

جلسااااات      تور دسااا

)موضوع بند )ح( ماده  

عماال      15 ل تورا دسااا

 شاااوراهای اساااتانی(

 باشد.می

ارسااال صااورتجلسااه مطابق فرم 

مربوطه و در زمان معین )موضوع 

دساااتورالعمل   15بند )خ( ماده   

صاااورت  شاااوراهای اساااتانی(   

 گیرد.می

خبر جلسااه شااورای اسااتان  

عت ب   24حداکثر   عد از  ساااا

برگزاری جلساااه به دبیرخانه 

 ارسال می گردد.شورای ملی 

مل       کا یاز  به امت   منوط 

دعوتنامه منضم   6ارسال  

 هاااای باااه گااازارش

صورتجلسه   6کارشناسی، 

مورد خبر جلسااااه  6و 

مرتبط با جلسات شورای   

و در زمان های    اساااتان 

 .باشدمعین می

 

دبیرخانه شااورای ملی، ارسااال مسااتندات مرتبط با برگزاری جلسااه اساات که بر اساااس  از جمله راه های ارتباطی دبیرخانه شااورای اسااتان با 

ستانی     شوراهای ا ستورالعمل  ستان،    ،د شورای ا شد.     دبیرخانه  شده می با سال آن ها در زمان معین و مطابق با فرم تعیین  بنابراین،  موظف به ار

( به آن پرداخته شااد، ارسااال 4و  2دسااتورالعمل )جداول  این ارمدوم و چه شاااخص هایعالوه بر ارسااال مسااتند گزارش کارشااناساای که در 

دعوتنامه، صورتجلسه و خبر مربوط به هر جلسه نیز  از جمله مستنداتی هستند که طبق توضیحات ارائه شده در جدول فوق، در صورت رعایت         

 الزم به هر مؤلفه تخصیص می یابد.آن ها، امتیاز 

ساس برگزاری    سقف امتیا از آن جایی که همچنین،  شاخص بر ا سه منطبق با تقویم زمانی، در نظر گرفته   6ز برای مؤلفه های ارزیابی این  جل

امتیاز، مؤلفه دوم و  6امتیاز برای مؤلفه اول،  3امتیاز در نظر گرفته شده برای این بخش، شامل    5/10امتیاز از مجموع  تخصیص لذا ، است  شده 

 امتیاز برای مؤلفه سوم است.  5/1
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 امتیاز( 5/11) ((جلسات برگزاری از جدای) استان شورای دبیرخانه اقدامات و ها فعالیت اهم( )2) استان شورای دبیرخانه شاخص وظایف( 6

 

 ( گزارش مذکور می باشد.5، بر اساس ارسال گزارش فصلی و تکمیل جدول شماره )چهارمدبیرخانه شورای ملی از مؤلفه های اول تا  ارزیابینحوه  توضیح:

 (( جلسات برگزاری از جدای) استان شورای دبیرخانه اقدامات و ها فعالیت اهم( )2) استان شورای دبیرخانه وظایف شاخص -(6جدول شماره )
             

عنوان 

 مؤلفه

استقرار و بروز 

رسانی ساز و 

کار و 

های سامانه

دریافت نظرات 

 و پیشنهادات

توانمندسازی 

دبیرخانه 

شورای 

 استان

ارتباط با 

سایر 

شوراهای 

 استانی

انتشار بهنگام 

مصوبات، نتایج 

پیگیری ها و 

دستاوردهای 

در  استانی

 سایت

همکاری و 

هماهنگی با 

دبیرخانه 

 شورای ملی

های گزارش

 فصلی

گزارش 

کرد هزینه

 بودجه

مجموع 

 امتیاز

             

 5/11 1 1 4 1 2 2 5/0 سقف امتیاز
             

 توضیحات

اساااااتااقاارار و  

ساز و     سانی  بروزر

های کار و سااامانه

فت نظرات و     یا در

پیشنهادات فعاالن  

های      کل  و تشااا

صادی از قبیل:    اقت

بااارگااذاری فاارم 

ثبت درخواسااات  

هااای تشااااکاال 

اقااتصااااادی در   

یا ایجاد       ساااایت 

و  CRMساااامانه 

... 

اقااداماااتاای از 

 قبیل:  

( تاااماایاان  1

نیروی انسااانی 

 متخصص

یا   2 ( برگزاری 

شاااارکاات در  

هااااای دوره

آموزشااای بااه 

یت   منظور تقو

باااااادنااااااه 

کارشاااناسااای 

 دبیرخانه 

( بهره مندی  3

از ناااظااارات 

مشاااااوران و 

صان در     ص متخ

خصاااااااوص 

کارشاااناسااای 

عات و   موضاااو

 دستورجلسات 

 و ...

ماتی از     قدا ا

 قبیل:

گزاری    1 بر  )

جاالسااااات  

مشااااتاارک 

 هااستان

( حضور در  2

جاالسااااات  

شاااوراهااای 

اسااااتاااناای  

 یکدیگر

باط و  ( ار3 ت

تاعاااماال در  

خصاااااوص 

نااااحااااوه  

بااارگااازاری 

جلسااااات و 

مندی از  بهره

ندات    مسااات

یکاادیگر در     

نه برخی   زمی

عات    موضاااو

 مشابه

 و ...

گام   انتشااااار بهن

مصاااوبات، نتایج    

یری هااا و        گ ی پ

دساااتاااوردهاای  

در   اسااااتاااناای 

وبسااااااایاااات  

ختصاااااصااای    ا

ستان یا      شورای ا

صفحه اختصاصی 

شااورا در سااایت 

به       بازرگانی  تاق  ا

عالوه انتشااار در   

ید و  ساااا  یر جرا

هااای رسااااانااه 

 اجتماعی

هاامااکاااری در  

هااایی از  زمینااه  

 قبیل:  

به      1 پاساااخ   )

عالمااات     ت اساااا

دبیرخانه شورای  

 ملی 

کت  2 ( مشااااار

سات   مؤثر در جل

کاااااارگاااااروه 

صی برگزار    ص تخ

شاااده توساااط 

دبیرخانه شورای  

به فراخور   ملی )

 دعوت(

با    3 کاری  ( هم

دبیرخانه شورای  

ملی در بررساای 

موضااوعات ملی 

 و فراگیر

کت  ( 4 مشااااار

سات   مؤثر در جل

نه   ایدوره دبیرخا

شاااورای ملی با  

هااای دبیرخااانااه

 شوراهای استانی

 و ...

ارساااااااااال 

هااای گاازارش

 2فصااالی در 

سه ماهه   نوبت 

مطااابق فرم و    

در زمان معین  

)موضاااوع بند  

 15)ر( ماااده 

دساااتورالعمل 

شااااوراهااای  

 استانی(

ارسااااااال 

گااااازارش 

نه کرد   هزی

باااودجاااه  

شاااااورای 

اسااااتااان  

موضاااوع    (

باانااد )س( 

 15ده ماااا

دسااتورالعم

ل شوراهای  

 استانی( 

امااتاایاااز   

کاااماال از 

ایاااااااان 

شاخص، بر 

اسااااااس 

مسااتندات 

ارسااالی و  

بررساااای  

دبیرخااناه   

شااااورای 

ماااالاااای  

 باشد.می
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 امتیاز ویژه( چهارمبخش 

شاره گردید،   سوی  عالوه بر اقدامات و فعالیت هایی که تا کنون ا ستانی و   برخی اقدامات مفید و مؤثر دیگری از   متبوعدبیرخانه های شوراهای ا

ستورالعمل و  صورت می گیرد که در متن   ستانی    این د شوراهای ا ستورالعمل  ست. انجام هر یک از این   پیش د شده ا شرح زیر و  بینی ن موارد به 

از در نظر گرفته شده جهت امتی 100عالوه بر  "امتیاز ویژه "استان مشمول امتیاز جداگانه ای به عنوان سایر اقدامات مشابه، موجب می شود تا 

 امتیاز می باشد.   5گردد. سقف امتیاز نیز برای این بخش،  ارزیابی

 امتیاز( 2امتیاز و حداکثر  1)هر رویداد،  اهداف شورای گفت و گو(  برگزاری همایش ها و میزگردهای مرتبط با 1

 امتیاز( 5/0)کشوری  مقامات ملی و( برگزاری جلسات با حضور 2

 امتیاز( 5/0) و .... شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، واتساپرسانه ها و ( اطالع رسانی یا فعالیت شورای استان و دبیرخانه متبوع در 3

 امتیاز( 2در تقسیم کار و پروژه های شورای ملی ) مؤثر رکتمشا( 4

ضیح:  شورای ملی   تو سال   (3( و )2(، )1)اقدامات از نحوه اطالع دبیرخانه  صلی و از طریق ار شماره )  گزارش ف  مذکور گزارش( 5تکمیل جدول 

    می باشد.توسط دبیرخانه شورای استان 
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 یاستان شورای عملکرد پایش و فرم ارزیابی

 شاخصامتیاز  امتیاز مؤلفه مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی شاخص ارزیابی

 تشکیل جلسات

 امتیاز( 21)

  برگزاری جلسات رسمی

زمانی تقویم با جلسات تشکیل زمان انطباق    

  حضور رئیس شورا )استاندار( در جلسات

 رؤسای یا برتر های شرکت مدیره هیدت رؤسای یا عامل مدیران انتخاب بر حاکم معیارهای و شرایط رعایت

جلسات در تعاونی و خصوصی بخش اقتصادی تشکل های  
  

وظایف شورای استان )طرح موضوعات و 

 دستورجلسات در جلسات شورا(

 امتیاز( 36) 

  اقتصادی موضوع با مرتبط دستورجلسات طرح

 

  برگزاری کارگروه های تخصصی )کارشناسی( 

  تدوین گزارش های کارشناسی

  مصوبات استانی اتخاذ

  پیگیری اجرای مصوبات استانی

 دستاوردهای استانی

 امتیاز( 6)
   استانی هایدستاورد

 فراگیر و ملی ابعاد با پیشنهادی موضوعات

 امتیاز( 15)

  موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر
 

  های کارشناسیکیفیت گزارش 

 (1) استان شورای دبیرخانه وظایف

 (جلسات برگزاری به مربوط مستندات و مدارک) 

 امتیاز( 5/10)

  کارشناسی ارسال دعوتنامه ها منضم به گزارش های

  تنظیم صورتجلسات 

  تهیه و انتشار خبر جلسات

 ( 2استان ) شورای دبیرخانه وظایف

استان  شورای دبیرخانه اقدامات و ها فعالیت اهم)

 ((جلسات برگزاری از جدای)

 امتیاز( 5/11)

  فعاالن و تشکل های اقتصادی پیشنهادات و نظرات دریافت های بروز رسانی سامانه و کار و ساز استقرار

 

  استان شورای دبیرخانه سازی توانمند

  استانی شوراهای سایر با ارتباط

  استانی در سایت دستاوردهای و ها پیگیری نتایج مصوبات، بهنگام انتشار

  ملی شورای دبیرخانه با هماهنگی و همکاری

  فصلی های گزارش

  بودجه کرد هزینه گزارش

  جمع امتیاز  

  امتیاز ویژه  

  امتیاز نهایی  

 


