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شيوه نامه تعيين اركان،نحوه سنجش و پايش شاخصهای پيشرفت شهری

در كالنشهرها و شهرهای مراكز استانهای كشور

بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه

با توجه به اهمیت رصد تحوالت شهری ،تعیین ،سنجش و پایش شاخصهای پیشرفت شهری بهمنظور ارتقای
جایگاه کالنشهرها و شهرهای مراکز استان کشور در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی امری ضروری است.
شهرها نقش کانونی مؤثری در پیشرفت و توسعه ملی دارند که ایفای کارآمدد نندین نقشدی ،افدزون بدر لدزو
وجود برنامه پیشرفت و توسعه راهبردی ،مستلز هدایت و پایش مستمر این برنامده اسدت .بدر ایدن اسداز الا اسدت
شاخصهایی تدوین گردد که اا یکجهت سببساا هدایت و توسعه بهسوی آرمانشهر اسالمی -ایراندی بدوده و اا
جهتی دیگر ،امکان پایش میزان پیشرفت و موفقیت در تحقد برنامده را فدراه کندد .در ایدن راسدتا ،کدالنشدهرها و
شهرهای مراکز استان کشور نیاامند تعیین ننین شاخصهایی هسدتند کده هد اا مسدیر و فرآیندد پیشدرفت و توسدعه
پایدار آن اطمینان حاصل شود و ه در قیاسی ملی و بینالمللی ،به نهرهنماییِ بهتر اا آنها و ارتقای جایگاهشان در
رتبهبندیهای ملی و بینالمللی کمک نماید.
همچنین بر اساز سیاستهای کلی نظا  ،برنامههای توسعه ملی ،منطقهای و طرحهدای توسدعه شدهری ،تعیدین
مجموعهای اا شاخص های پیشرفت شهری در راستای الگوواره پیشرفت اسالمی -ایرانی ،ضرورتی انکارناپذیر بوده
و بدیهی است که سنجش پیشرفت شهری اا طری خوانش ،مسیریابی و جهتگیری ایدن پیشدرفت بدا شداخصهدای
بومی ممکن خواهد بود.
لذا در راستای موارد مطرحشده و بر اساز الزامات و مستندات حقوقی که در ادامه بدان اشدارهشدده اسدت و
بهمنظور تعیین ،سنجش و پایش شاخصهای پیشرفت شهری ،این شیوه نامه تدوینشده است.
ماده  :1الزامات و مستندات حقوقی

 .1سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404و سیاست های کلی نظام در حوزههاای
محیط زیست ،شهرسازی ،مسکن ،آمایش سرزمین و سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه که اهم مفاد
مرتبط عبارتند از:
 ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمدی و فنداوری در سدطن منطقده بدا هویدت اسدالمی وانقالبی ،الها بخش در جهان اسال و با تعامل ساانده و مؤثر در روابط بینالملل
 سااماندهی فضای ملی ،ایجاد تعدادل منطقدهای و تقویدت نقدش منطقدهای کشدور بدا بهدرهگیدری اا قابلیدتهدا ومزیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و طبیعی سرامین ،باهدف ارتقای جایگاه بینالمللی کشور
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 .2قانون برنامه  5ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (-1400
 )1396که ذیل بندها و مفاد مرتبط ،مقرر داشته است:
بند (ج) ذیل ماده ( -)4حمایت حقوقی ،مالی و نهادی الا برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در
جهت تجاری سداای ایدده و داندش در تولیدد محصدول و خددمات بدا اراشافدزوده مثبدت در نهدارنو بندد ()80
سیاستهای کلی برنامه شش
بند (ب) ذیل ماده ( -)64کلیده دسدتگاههدای اجرائدی موضدو مداده ( )5قدانون مددیریت خددمات کشدوری و
دستگاههای موضو ماده ( ) 50قدانون الحدام مدوادی بده قدانون تنظدی بخشدی اا مقدررات مدالی دولدت ( )1مصدو
 1384/8/15مکلفاند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین
بودجه ساالنه منظور شده است ،یک درصد ( )%1اا اعتبارات تخصیصیافته هزینهای بدهاسدتثنای فصدول ( )1و ( )6و
در مورد شرکتهای دولتی اا هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
بند (پ) ذیل ماده ( -)64کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتدی و شدرکتهدای وابسدته و تابعده
بهاستثنای صندومهای بیمه و باانشستگی موظفاند بهمنظور حمایت اا پژوهشهدای مسدلله محدور و تجداریسداای
پژوهش و نوآوری ،در اجرای سیاستهای کلی برنامه شش معادل حداقل سه درصد ( )%3اا سود قابدلتقسدی سدال
قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه ،ایر نظر شورای عالی علو  ،تحقیقات
و فناوری منظور نمایند.
 .3مصوبه هیئتوزیران در خصوص ضوابط ملی آمایش سرزمین
بند  -2تغییر نقش و عملکرد شهر تهران بهعنوان مرکزی با عملکرد بینالمللی و شدهرهای اصدفهان ،مشدهد ،تبریدز،
شیراا ،اهواا ،کرج وکرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حواههای جغرافیایی و یا
عملکردی خاص.
 .4اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
بند  5ماده  -6ایجاد ارتباط بین شهرداریهای کشور و شهرداریهای سایر کشورها با یکدیگر و همچنین حضدور
در مجامع بینالمللی امور شهری و شهردار و قبول عضویت مراجع مذکور بهمنظدور آگداهی و اسدتفاده اا تجدار و
تحوالت علمی در امینههای مرتبط با امور مسائل شهری.
 .5سیاست های کلی شهرسازی ابالغی 1389/11/26
بند  - 10سطن بندی شهرهای کشور و جلوگیری اا افزایش و گسترش بی رویه کالن شهرها
-3
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ماده  :2چشمانداز

با تالش و تدبیر مدیریت شهری و ه افزایی دیگر نهادهای مرتبط با امور پیشدرفت و توسدعه شدهری و نیدز بدا
حضور فعال در مجامع معتبر ملی و بینالمللی ،کالنشهرها و شهرهای مراکز استان کشدور بده جایگداه شایسدتهای در
شأن جمهوری اسالمی ایران در اراشگذاریها و نا آوریهای جهدانی دسدت یافتده و بدا تددوین ،تدروی و تحقد
شاخصهای ملی پیشرفت شهری ،کالنشهرها و شهرهای مراکدز اسدتان کشدور ،ذیدل الگدوواره پیشدرفت اسدالمی-
ایرانی ،راهنما و الگوی سایر شهرهای ایران باشند.
ماده  :3تعاريف

 رتبهبندی شهری :قیاز نظا مند و هدفمند عملکدرد و وضدعیت کدالنشدهرها و شدهرهای مراکدز اسدتان
کشور برحسب میزان پیشرفت در دستیابی به هدف یا اسدتانداردی خداص و تشدخیص جایگداه و رده آنهدا
نسبت به یکدیگر است .این مقایسه و نتیجه نهایی آن ،که رتبه بنددی وضدعیت اسدت بدا توجده بده معیارهدا و
شاخصهایی تحت عنوان شاخصهای تلفیقی انجا میشود.
 سنجش :هر شکل اا سنجش کمی و کیفی مرتبط با موضو شاخصها و رتبدهبنددیهدای شدهری ،ملدی و
بینالمللی که توسط دبیرخانه تعیین میشود.
 پایش :رصد ،بررسی ،نظدارت و اراشدیابی مسدتمر و دورهای اقددامات و فعالیدتهدای مدرتبط بدا موضدو
شاخصها که بر مبنای آن ،رتبهبندیهای شهری ،ملی و بینالمللی انجا و گدزارش دورهای آن بده شدورای
سیاستگذاری ارائه میشود.
 شاخصهای پیشرفت شهری :شاخصهای ترکیبی و تلفیقی کمی و قابل اندااه گیری بدرای سدنجش و
پایش پیشرفت شهری کالن شهرها و شهرهای مراکز استان ها در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی که توسدط
شورای سیاستگذاری تعیین و تائید میشود.
ماده  :4اهداف

 -1تعیین و انتشار شاخصهای بومی و بینالمللی پیشرفت شهری در نارنو اهداف ،سیاستها ،قوانین و معیارهای
پیشرفت اسالمی د ایرانی
 -2سنجش و پایش دورهای شاخصهای بومی و بینالمللی پیشرفت شهری و پیگیدری اقددامات و برنامدهریدزیهدای
الا برای ارتقای جایگاه کالنشهرها و شهرهای مراکز استان کشور در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی
ماده  :5دامنه شمول و فرايند اجرا

کلیه شهرداریهای کالنشهرها و شهرهای مراکز استان کشور ،موظف به اقدا درخصوص مفاد این شیوهنامه
و ارائه دادهها و اطالعات موردنیاا با فوریت تعیینشده در نارنو فرآیندها و فر های ابالغی میباشند.
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ماده  :6اركان

ارکان این شیوهنامه عبارتاند اا:
 شورای سیاستگذاری
 دبیرخانه
 کارگروههای تخصصی
 :1-6شورای سياستگذاری

شورای سیاستگذاری به ریاست رئیس ساامان شهرداریها و دهیاریهدای کشدور و بدا ترکیدب اعضدای حقیقدی و
حقوقی تشکیل میشود و نقش سیاستگذاری و تصمی گیری را بر عهده دارد.
الف -اعضا:

 رئیس ساامان شهرداریها و دهیاریهای کشور (رئیس) رئیس یا معاون شورای عالی استانها (عضو) معاون امور شهرداریهای ساامان شهرداریها و دهیاریهای کشور (عضو) رئیس مرکز مطالعات برنامهریزی شهری و روستایی (عضو) رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران (عضو) رئیس مرکز /واحد پژوهشی یکی اا کالنشهرهای کشور با موافقت رئیس شورا (دبیر) مدیرکل دفتر ارایابی عملکرد ،باارسی و پاسخگویی به شکایات ساامان (عضو) سه نفر اا شهرداران پیشکسوت ،کاردان و صاحب تجربه به انتخا رئیس شورا (عضو) سه نفر صاحبنظر علمی و دانشگاهی به انتخا رئیس شورا (عضو)تبصره  :1سایر مدعوین اا دستگاههای مختلف و مرتبط ،بنا به موضو  ،به پیشنهاد اعضا و تایید رئدیس شدورا دعدوت
خواهند شد.
تبصره :2

هزینههای اجرایی اا محل ردیف بودجه مرتبط کالنشهر ذیربط (محل استقرار دبیرخانه) ،پرداخت خواهد

شد.
تبصره  :3رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران وف تبصره ذیل بند  2-6این شیوه نامه به مددت دو سدال بده
عنوان دبیر شورا تعیین میشود.
ب -وظايف:

 -بررسی و ابالغ راهبردها و برنامههای ساالنه و تائید گزارشهای دورهای دبیرخانه
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 انجا هماهنگیهای بین دستگاهی برای همکاری و ارائه دادهها و اطالعات مورد نیاا تعیین و تایید ساختار تشکیالتی و بودجه ساالنه مورد نیاا نظارت و ارایابی فعالیتهای دبیرخانه و کارگروههای تخصصی تصویب نهایی شاخصها ،متغیرها و سنجههای پیشرفت شهری :2-6دبيرخانه

دبیرخانه ،رکن اجرایی و عملیاتی شورای سیاستگذاری بوده و به صورت دوساالنه در یکی اا کالنشهرهای
کشور ،بنا به درخواست کالنشهر مربوطه و تاییدد رئدیس شدورا مسدتقر مدیشدود و تصدمی سداایهدا ،همداهنگیهدا،
مکاتبات ،پیگیریها و امور اجرایی را بر عهده دارد.
تبصره :کالنشهر تهران (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران) بده عندوان محدل اسدتقرار دبیرخانده در اولدین دوره
تعیین میشود.
وظايف:

-

برنامهریزی ساالنه انجا امور

-

شناسایی و دستهبندی نهادها و مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی رتبهبندی شهرهای جهان

-

برنامهریزی برای حضور در مجامع ملی و بینالمللی و برگزاری نشستها و کنفدرانسهدای مشدتر

بدا مراجدع

مرتبط
-

تسهیل ارتباطات ملی و بینالمللی با مؤسسات رتبهبندی شهرهای جهان

-

تعیین شاخصها و بهروارسانی ساالنه آن

-

راهانداای و سایت تخصصی سامانه سنجش و انتشار شاخصها

-

تولید محتوا و انتشار آن

-

سنجش و پایش وضعیت ساالنه و جایگاه کالنشهرها و شهرهای مراکز استان کشوردر رتبهبنددیهدای ملدی و

بینالمللی
-

بررسی دادهها و اطالعات و انتشار و بهروارسانی دورهای گزارشهای رتبهبندی

-

بررسی و پیشنهاد ساختار تشکیالتی و بودجه ساالنه به شورای سیاستگذاری

-

بررسی و تصویب دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط

-

آمواش و تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاا با همکاری واحدهای مربوطه

-

تعریف پروژههای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط
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-

نظارت و ارایابی فعالیتهای کارگروههای تخصصی

-

بررسی گزارشهای طبقهبندیشده

-

ارائه گزارشهای دورهای ( 6ماه یکبار) به شورای سیاستگذاری

-

مدیریت دانش و آرشیو اطالعات

-

انجا امور ارجاعی اا سوی شورای سیاستگذاری و پیگیری اجرای مصوبات

 :3-6كارگروههای تخصصی

کارگروههای تخصصی که متشکل اا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند ،بنا بر ضرورت تشکیل خواهندد شدد
و اقدامات و فعالیتهای علمی و اجرایی را انجا میدهند .در این کدارگروههدا اا ظرفیدت نماینددگان دسدتگاههدا و
واحدهای مرتبط استفاده میشود .بنابراین برای انجا امور مربوطه ،کارگروههای تخصصی با ترکیدب متخصصدان و
صاحبنظران علمی و اجرایی(هر کارگروه شامل حداکثر پن نفر) تشکیل میشود.
وظايف:

ااجمله وظایف کارگروههای تخصصی عبارتاند اا:
-

مطالعات و بررسیهای تخصصی درامینه شناسایی ،دسدتهبنددی و اولویدتبنددی سداامانهدا و نهدادهدای معتبدر

بینالمللی رتبهبندی شهرهای جهان
-

مطالعات و بررسیهای تخصصی در امینه تعیین شاخصها و پیشنهاد به دبیرخانه

-

بررسیهای تخصصی برای سنجش و پایش وضعیت بر اساز شاخصهای تأییدشده

-

بررسی راهکارهای مناسب برای بهبود شاخصها و ارتقای جایگاه کالنشهرها و شهرهای مراکز استان کشور

-

ارجا گزارشهای طبقهبندیشده به دبیرخانه

-

تدوین و ارائه دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط به دبیرخانه

-

ارائه مشاورههای علمی و تخصصی به دبیرخانه

-

انجا تمامی امور ارجاعی اا سوی دبیرخانه

ماده  :7احکام

حک اعضای شورای سیاستگذاری و اعضای کارگروههای تخصصی ،توسط رئیس ساامان شهرداریهدا و
دهیاریهای کشور صادر میشود.
این شیوه نامه در  7ماده و  3تبصره تنظیمو از تاریخ ابالغ ،الزماالجرا است؛ مسئولیت حسن
اجرای این شیوه نامه بر عهده باالترین مقام هر واحد سازمانی است.
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