
  باسمه تعالي 

مجلس  ١٣٦٢تيرماه  ٢٩ آئين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسالمي ايران مصوب

   شوراي اسالمي

  هدف :

برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگي در فعاليتهاي مختلف سازمان ها 

  و موسسات دولتي و محلي و نهادهاي انقالب اسالمي در جهت اجراي سياست عمومي دولت جمهوري اسالمي ايران 

تقسيمات كشوري همزمان با اجراي  :وزارت كشور موظف است براي ايجاد مركز اطالعاتي و آرشيو ٢٨ماده 

  قانون نسبت به جمع آوري اطالعات و تهيه شناسنامه عناصر تقسيمات كشوري اقدام نمايد .

وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي انقالب اسالمي ( نظامي و غير نظامي ) موظفند اطالعات و آماري  – ١تبصره 

دررابطه با تهيه شناسنامه نقاط براي هريك از آباديهاي كشور اعم از روستا و شهر گردآوري را كه تاكنون 

نموده اند به منظور بهره گيري در جهت اجراي دقيق قانون تقسيمات كشوري از تاريخ تصويب اين آيين نامه ظرف 

  .ماه در اختيار وزارت كشور قرار دهند  ٢مدت 

موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرح هاي پنجساله آينده خود را كه به سازمان هاي فوق الذكر  - ٢تبصره

( به نحوي كه در تغيير شناسنامه نقاط موثر باشند ) ظرف مدت تعيين شده تصويب رسيده و يا در حال اجراء مي باشد 

  به وزارت كشور تسليم نمايند 

دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجراي  :به منظور تسهيل در برنامه ريزي هاي اجرايي و سازماني ٣٢ماده 

كامل قانون درجه بندي واحدهاي تقسيمات كشوري را با همكاري سازمان هاي ذيربط بر اساس آخرين اطالعات و 

  آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجراء بگذارد .

و گستردگي عمليات و مراحل اجرايي قانون در سراسر كشور كليه وزارتخانه ها و :نظر به اهميت  ٣٤ماده 

سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقالب اسالمي موظفند امكانات و تجهيزات مورد نياز وزارت كشور را از لحاظ 



رگاهي را با نيروي انساني , اداري و فني و وسائط نقليه موتوري و ساير وسايل و ابزار فني و مهندسي و كا

  هماهنگي وزير مربوط در جهت اجراي مفاد قانون و اين آئين نامه در اختيار وزارت كشور قرار دهند . 

  

  ٤٩١٢٣شماره :                       رياست جمهوري                                           دبير هيئت دولت                                      

     ٢٨/٤/٩٥مورخ :                                                                                                                                                               

  بسمه تعالي 

  باصلوات بر محمد و آل محمد 

  جناب آقاي رحماني فضلي 

  وزير محترم كشور 

آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ,  ٣٢با سالم , همانگونه كه مستحضريد مطابق ماده 

به منظور تسهيل در برنامه ريزي هاي اجرايي و  " ٥/٨/١٣٦٣مورخ  ٤٩١٩٨موضوع تصويب نامه شماره 

واحدهاي تقسيمات كشوري را با  سازماني دولت , وزارت كشور مكلف است پس از اجراي كامل قانون , درجه بندي

همكاري سازمان هاي ذيربط بر اساس آخرين اطالعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهيه 

  "و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجرا بگذارد .

, براي تصويب هيئت بر اين پايه خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي حكم يادشده , متن پيشنهادي مربوط 

  وزيران به اين دفتر ارائه شود .

  

    محسن حاج ميرزايي                                                                                                                        

  

  

  دستورالعمل نظام درجه بندي واحدهاي تقسيمات كشوري 



آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري وبه منظور تسهيل در برنامه  ٣٢در اجراي ماده 

ريزي هاي اجرايي ، تحقق توسعه متوازن ، افزايش مشاركت بخش هاي غير دولتي ، رضايت مردمي و تثبيت 

  ل درجه بندي مي شوند .واحدها بر مبناي اين دستور العممحدوده هاي واحدهاي تقسيمات كشوري ، اين 

  ) : مولفه هاي مؤثر در نظام درجه بندي واحدهاي تقسيمات كشوري عبارتند از :١ماده (

 پايداري محيط زيست و طبيعي  -١

 اجتماعي و فرهنگي  -٢

 اقتصادي و زيربنايي -٣

 مديريتي و اداري  -٤

هاي مندرج در ماده  ) : دهستان ها ، بخش ها ، شهرستان ها و استان هاي كشور بر مبناي مؤلفه٢ماده (

  جه بندي مي شوند. يك و امتيازات حاصله به سه رتبه در

تبصره : امتياز حاصله از شاخص هاي ناشي از شهر مركز استان در امتياز بخش مركزي آن شهرستان 

  محاسبه نخواهد شد . 

درجه بندي مي  ) : روستاها و شهرهاي كشور بر مبناي مؤلفه هاي مندرج در ماده يك به شش رتبه٣ماده (

  شوند.

) : دهستان ها ، بخش ها ، شهرستان ها ، و استان هاي كشور به ترتيب از رتبه سه پايين ترين تا ٤ماده (

  رتبه يك باالترين و روستاها و شهرها از رتبه شش پايين ترين تا رتبه يك باالترين ، درجه بندي مي شوند.

كه حداقل امتياز را احراز ننموده اند در سطح خود باقي تبصره : تمامي واحدهاي تقسيمات كشوري موجود 

  مانده و داراي پايين ترين رتبه خواهند بود.

) : به منظور احتساب امتيازات آمار و اطالعات الزم در نظام درجه بندي، دستگاه ها و سازمان هاي ٥ماده (

داده ها و اطالعات تخصصي خود را اداري ( اجرايي و قضايي ) و نهادهاي انقالب اسالمي موظف اند آخرين 

  براي هر واحد در بازه زماني يكساله به نماينده عالي دولت در همان واحد اعالم نمايند . 

) : تجميع آمار و اطالعات نظام درجه بندي ، پااليش و به روزرساني آن از طريق پايگاه داده هاي ٦ماده (

سيله بخشداري ها، فرمانداري ها و استانداري ها در مكاني تقسيمات كشوري مستقر در وزارت كشور به و

  بازه زماني مزبور انجام و توسط وزارت كشور نهايي و تاييد مي شود. 



) : وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي ٧ماده (

و استانداري ها را متناسب با درجه دهستان ها ،  ساختار تشكيالتي دهداري ها ، بخشداري ها ، فرمانداري ها

  بخش ها ، شهرستان ها و استان هاي مربوط تنظيم ، تصويب و ابالغ نمايد . 

، دستگاه ها و سازمان هاي اداري ( ضايي ق) : به منظور تحقق توسعه متوازن و برقراري عدالت ٨ماده (

در برنامه ريزي ، توزيع اعتبارات و امكانات ، تنظيم اجرايي و قضايي ) و نهادهاي انقالب اسالمي موظفند 

شهرستان ها و استان ها ، ساختار تشكيالتي و تامين نيروي انساني در سطح دهستان ها ، بخش ها ، 

  متناسب با درجات واحدهاي مذكور و مالحظات آمايش سرزمين اقدام و نتيجه به وزارت كشور اعالم شود . 

نسبت به تهيه و ارائه فهرست شاخص هاي درجه  ١٣٩٥وظف است تا پايان سال ) : وزارت كشور م٩ماده (

  بندي و شيوه محاسبه آنها اقدام نمايد . 

) : وزارت كشور مكلف است از تاريخ تصويب اين دستور العمل در اجراي درجه بندي واحدهاي ١٠ماده (

تصويب  ١٣٩٦را در قالب بودجه سال  تقسيمات كشوري اقدام و سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نياز

  نمايد . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : امتيازات شاخصهاي پايداري محيط زيست درجه بندي سطوح تقسيمات كشوري  ١جدول شماره 



    سطوح آمارها   شاخص   گروه 
  

كيفيت آب و 
هوا و خاك و 

وضعيت 
  اكولوژيك 

      سرانه برخورداري از آب آشاميدني سالم   آب
      نسبت روزهاي با آاليندگي بر حسب استاندارد   هوا

      زمين هاي تحت تاثير بيابان زدايي   خاك 
  

وضعيت 
  اكولوژيك

      مناطق مرطوب 
      مناطق خشك 
      مناطق بياباني 

      توان اكولوژيكي و تاب آوري
  

  ناهمواري 
      كوهستاني 

      كوهپايه اي 
      دشتي 

  
  منابع آب 

      امكان توسعه منابع آب ( تعداد دشت ) 
      پايداري تعادل عرضه و تقاضاي منابع آب (تنش آبي ) 
حجم پساب تصفيه شده به كل پساب (صنعتي و غير 

  صنعتي )
    

  
  

حفاظت 
  محيط زيست 

  
مناطق حفاظت 

  شده 

      وجود پاركهاي ملي حفاظت شده
      مناطق حفاظت شده 

      پناهگاهاي حيات وحش 
      آثار طبيعي ملي 

      نرخ رشد اراضي جنگلي   جنگل ها 
مديريت 
  پسماند 

      درصد بازيافت پسماند (نرخ بازيافت )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : امتيازات شاخصهاي اجتماعي، فرهنگي درجه بندي سطوح تقسيمات كشوري  ٢جدول شماره 



    آمارها   نوع شاخص   گروه 
      درصد اشتغال در بخش كشاورزي     اجتماعي 

      درصد اشتغال در بخش خدماتي 
سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن در كل اشتغال 

  استان  
    

      درصد اشتغال زنان 
سازمان هاي 
  مردم نهاد 

      تعداد سازمان هاي مردم نهاد 

  
بهداشت و 

  پاراكلينيكي 

  
بهداشت 
  عمومي 

      خانه بهداشت 
      درمانگاه 

      سرانه تخت بيمارستان عمومي 
      پزشك عمومي 

      راديولوژي و تصويربرداري پزشكي   پاراكيلينيكي
      داروخانه 

      آزمايشگاه 
پزشك 

  متخصص 
      سرانه داندانپزشك 

      سرانه پزشك متخصص زنان و زايمان 
      دامپزشكي   دامپزشكي 

      كلينيك و بيمارستان حيوانات 
      سرانه كتابخانه   كتابخانه ها   فرهنگي 

سينماها و     
سالن هاي 

  نمايش 

      سرانه سينما 
      سرانه سالن تئاتر 

مراكز فرهنگي 
  و هنري 

      فرهنگسرا

ميراث فرهنگي 
  و گردشگري 

ميراث 
  فرهنگي 

      اثر ثبت ملي 
      اثر ثبت جهاني 

      موزه 
جاذبه هاي 

گردشگري                    
( تحت نظر 

سازمان 
  جهانگردي )

      درياچه ها و بركه ها ، مرداب و چشمه هاي آب معدني 
      پيست هاي اسكي 

گردشگري و 
  سرمايه گذاري

      سرانه مراكز اقامتي 
      مناطق نمونه گردشگري 

      روستاهاي هدف گردشگري 
  ورزشي 

  
      سرانه فضاي ورزشي   اماكن ورزشي 



      پايگاه قهرماني     
  
  

  آموزش 

آموزش 
  عمومي 

      سرانه دسترسي به فضاي آموزش ابتدايي 
      سرانه دسترسي به فضاي آموزشي متوسط 

      مدارس استثنايي
      مراكز آموزش فني و حرفه اي   آموزش عالي

      دانشگاه 
آموزش 
  حوزوي

      حوزه علميه 

      درصد با سوادي   وضعيت سواد 
      درصد باسوادي زنان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : امتيازات شاخصهاي اقتصادي ، زير بنايي درجه بندي سطوح تقسيمات كشوري ٣جدول شماره 

    آمارها   نوع شاخص   گروه 
  

  كشاورزي 
      درصد سطح زير كشت محصوالت 

      درصد اراضي زير كشت و داراي سيستم آبياري مدرن 
      تعداد واحد دامي 



      تعداد قطعه طيور (يك سال ) 
      خاويار   شيالت 

      ميگو
      ماهي (انواع ماهي )

  
  معادن ثبتي فعال 

      تعداد معادن شناسايي شده 
      ميزان استخراج ساالنه معادن با ارزش افزوده 

      تعداد كارگاه هاي صنعتي فعال 
      ناحيه صنعتي روستايي 

      شهرك صنعتي و پاركهاي علم و فن آوري 
  

اقتصاد و موسسه مالي و 
  اعتباري 

      شعب بانك ، نمايندگي و باجه بانك و صندوق قرض الحسنه 
      كشور  GDPسهم ارزش افزوده استان در 

      سهم استان توليد ناخالص داخلي 
      تعداد شركتهاي تعاوني ثبتي موجود (فعال )

      صنعتي  –منطقه آزاد تجاري 
      منطقه ويژه اقتصادي

  
  راه 

      نسبت طول آزاد راه به سطح 
      نسبت طول بزرگراه به سطح 

      راههاي آسفالته 
      راه شني و شوسه 

      نسبت طول خطوط ريلي به سطح   راه آهن
      ايستگاه راه آهن

  
  

  پايانه ها و گمركات 

      بندرگاه 
      جزاير 

      گمرك 
      بازارچه مرزي 

      فرودگاه 
      انبار سوخت   انـــرژي 

      پااليشگاه نفت ، گاز و پتروشيمي 
  

  

  

  

  
  

  انرژي 

       CNGجايگاه پمپ بنزين و 
      نيروگاه با توان توليد و صدور انرژي 

      نيروگاه با توان توليد انرژي پاك 



      سهم واحد از انرژي پاك 
      شبكه توزيع اب 

      شبكه توزيع برق 
      شبكه توزيع نفت 
      شبكه توزيع گاز 

      سد مخزني بتوني (قوسي و وزني )  خدمات ارتباطات 
      چاههاي نفت و گاز در حال بهره برداري 

      ١٠پليس +  –، پيشخوان دولت  ICTتعداد دفاتر 
      تعداد دفاتر و نمايندگيهاي پستي ( باجه واحد پستي )

      ضريب نفوذ تلفن همراه 
      ضريب نفوذ اينترنت

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : امتيازات شاخصهاي مديريتي و اداري درجه بندي سطوح تقسيمات كشوري ٤جدول شماره 

    آمارها   نوع شاخص   گروه 
  
  

      فاصله تا مركز كشور 
      فاصله تا مركز استان 



      فاصله تا مركز شهرستان   پراكنش جغرافياي 
      فاصله تا مركز بخش 

      فاصله تا مركز دهستان 
      وسعت سطح به كيلومتر مربع 

      طول مرز بين المللي 
      تعداد سطوح مرزي 

      تعداد واحدهاي مرزي 
  

  سكو نتگاهها 
      تعداد روستا 
      تعداد آبادي 
      تعداد شهر 

      تعدادجمعيت سطح 
      سال  -٢٠  سابقه تقسيمات سياسي  

      + سال ٢٠
  

 –نظامي  –انتظامي 
  بسيج 

      تعداد نهادهاي انتظامي 
      تعداد نهادهاي نظامي 

      مقر نظامي 
      زاغه مهمات 

  
  پدافند غير عامل 

      درصد پيشرفت سياست پيشگيري 
      درصد پيشرفت بازسازي و نوتواني 

      مديريت بحران 
      منطقه مقاومت بسيج 

      تعداد ادارات دولتي   قضايي  –اداري 
      تعداد نهادهاي عمومي 
      تعداد نهادهاي قضايي

 


