
 ( 51/55/79)  برنامه زمانبندی فعالیت های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان

 مجری عنوان فعالیت شرح ردیف
 زمانبندی فعالیت

 مالحظات
 انجام آغاز

 11/11/79 11/80/79 مهندسین مشاور برگزاری کلیه جلسات مشارکتی جلسات مشارکتی 1
، بااا حرااور مااوردی اعرااای تاای  نظااارت 

 و عامل چهارم سازمان و بنیادنمایندگان 

1 

برنامه توسعه اقتصادی و 
 اشتغالزائی روستائی

 مهندسین مشاور بخش 19ارائه گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی در 

11/87/79 

 ضمن تعامل با اعرای تی  نظارت 11/80/70

1 
هرستان اایجرود )بخش های حلب و مرکزی( و شهرستان ماهنشاان  ش

 )بخش های انگوران و مرکزی(
 11/80/70 آرتا نقشینه شهر

هر یک از بخش  زمانبندی ارائه گزارش
 11/80/70در مقااا م منتهاای بااه   هااا

توسط مهندسین مشاور لغایت سه شنبه 
به بنیاد مسانن ارائاه    18/11/79مورخ 

 خواهد شد.
نن با اعمال همااهنگی هاای   بنیاد مس

 80/11/79الزم زمانبندی نهاائی را تاا   
 ابالغ می نماید.

 شهرستان خدابنده )بخش های افشار، بزینه رود، سجاسرود و مرکزی( 0
چش  انداز برنامه 
 ریزی سامان

11/80/70 

 11/80/70 راژان آب زاگرس شهرستان ابهر )بخش مرکزی( و شهرستان خرمدره )بخش مرکزی( 1

 11/80/70 سبز سامانه سبالن شهرستان سلطانیه )بخش های باغ حلی و مرکزی( 6

9 
شهرستان زنجان )بخاش هاای زنجاانرود، قاره وشاتلو و مرکازی( و       

 شهرستان  ارم )بخش های چورزق و مرکزی(
 11/80/70 یورت شهر سبالن

0 
 رح توسعه وایدار منظومه 

 های روستائی
 ضمن تعامل با اعرای تی  نظارت 11/80/70 11/87/79 مهندسین مشاور بخش 19توسعه وایدار منظومه های روستائی در ارائه گزارش  رح 

 سند برنامه و  رح توسعه 7
و  ارح توساعه وایادار     اشاتغالزائی ، ارائه سند برنامه توسعه اقتصاادی 

 بخش 19روستائی در  منظومه های
 تعامل با اعرای تی  نظارتضمن  11/80/70 11/87/79 مهندسین مشاور

 تی  نظارت عامل چهارم 18
اعمال نظارت عملیاتی)جلسات مشارکتی، تدوین گزارش و اسناد برنامه 

 و  رح(
 - 11/80/70 81/80/79 اعرای تی  نظارت

 



 

 ( 51/55/79ستان زنجان ) برنامه زمانبندی فعالیت های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ا

 مجری عنوان فعالیت شرح ردیف
 زمانبندی فعالیت

 مالحظات
 انجام آغاز

11 

کمیته برنامه ریزی 
 شهرستان ها

ارائه گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و  رح توسعه وایدار منظومه های 
 روستائی بخش/بخش های تابعه

 عامل چهارم

81/81/70 18/81/70 

 برای مطالعه اعرای کمیته

11 
اشتغالزائی و  رح توساعه وایادار منظوماه هاای      ،ارائه سند برنامه توسعه اقتصادی
 روستائی بخش/بخش های تابعه

 عامل چهارم
برای مطالعه و بررسی اعرای کمیته و اعالم 

 نظر منتوب برای درج در سایت

11 
اشاتغالزائی و  ارح    ساعه اقتصاادی،  ررسی اسناد برناماه تو ارسال نتایج مطالعه و ب

 توسعه وایدار منظومه های روستائی به بنیاد مسنن
 - اعرای کمیته

10 
بررسی تطبیقی نتایج جلسات مشارکتی و نقطه نظرات منتوب دساتگاه هاا وارائاه    

 جمعبندی مبتنی بر تشخیص مشاور به تفنیک اسناد برنامه و  رح
 مهندسین مشاور

نی شاده اساناد برناماه و    تنظی  گزارش باازبی 
  رح )ویرایش اول (

 مطالعه و بررسی گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و  رح )ویرایش اول ( 11
فرماندار و 
 بخشداران

 یادداشت نتایج بررسی

16 
گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و  رح )ویرایش اول ( در جلسه ای با حرور ارائه 

 فرماندار، بخشداران، دبیر کمیته و تی  نظارت
 مهندسین مشاور
 دبیرخانه کمیته

یادداشت نقطه نظرات جمعبندی شده از سوی 
 فرماندار

19 
بار جمعبنادی    تنظی   ویرایش دوم گزارش بازبینی شده اسناد برنامه و  رح مبتنی

 فرماندار
 - مهندسین مشاور

  رحبرای تصویب اسناد برنامه و  بیرخانه کمیته برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ها 10

17 

 کارگروه آمایش

ارائه گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و  رح توسعه وایدار منظومه های 
 روستائی بخش/بخش های تابعه

خانه کارگروه دبیر
 آمایش

11/81/70 18/86/70 

 برای مطالعه اعرای کارگروه

18 
ارائه سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و  رح توسعه وایادار منظوماه هاای    

 بخش )مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان ها( 19روستائی 
دبیرخانه کارگروه 

 آمایش
برای مطالعاه و بررسای اعراای کاارگروه و     

 الم نظر منتوب برای درج در سایتاع



 

 ( 51/55/79برنامه زمانبندی فعالیت های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان ) 

 مجری عنوان فعالیت شرح ردیف
 زمانبندی فعالیت

 مالحظات
 انجام آغاز

11 

 کارگروه آمایش

اشاتغالزائی و  ارح    ،طالعه و بررسی اسناد برناماه توساعه اقتصاادی   ارسال نتایج م
 توسعه وایدار منظومه های روستائی به دبیرخانه کارگروه

اعرای کارگروه 
 آمایش

11/81/70 18/86/70 

 بخش 19به تفنیک 

بازبینی اسناد برنامه و  رح )مصوب کمیته برنامه ریزی شهرساتان هاا( مبتنای بار      11
 رگروهنظرات اعرای کا

 مهندسین مشاور
تهیه ویرایش سوم اساناد برناماه و  ارح باه     

 بخش 19تفنیک 

 0تشنیل جلسه کارگروه آمایش در سطح معاونت دستگاه های عراو کاارگروه در    11
 نوبت )هر شهرستان یک جلسه(

 برای بررسی و تایید اولیه اسناد برنامه و  رح دبیرخانه کارگروه

رم گزارش اسناد برنامه و  رح مبتنای بار نظارات ایاالحی و     تنظی   ویرایش چها 10
 تنمیلی اعرای کارگروه آمایش )در سطح معاونین دستگاه های عرو(

  مهندسین مشاور

 دبیرخانه کارگروه برگزاری جلسه کارگروه آمایش  11
باه    ارح برای تاییاد نهاائی اساناد برناماه و     

 بخش 19تفنیک 

16 

شورای برنامه ریزی و 
 توسعه

ارسال گزارش اسناد برنامه و  رح )مصوب کارگروه آماایش( باه اعراای شاورای     
 برنامه ریزی و توسعه

 دبیرخانه شورا

11/86/70 18/86/70 

 برای مطالعه و اعالم نظر

 مهندسین مشاور بازبینی اسناد برنامه و  رح )مصوب کارگروه آمایش( مبتنی بر نظرات اعرای شورا 19
ونج  اسناد برناماه و  ارح باه    تهیه ویرایش 

 بخش 19تفنیک 

 دبیرخانه شورا برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  10
به تفنیاک    رحبرای تصویب اسناد برنامه و 

 بخش 19

17 
، اسناد، گزارش ها

 نقشه ها و ...

 از مهندسین مشاور بخش ها و ... و نقشهتحویل گزارش 
تی  نظارت عامل 

 چهارم
11/86/70 11/86/70 

 بخش 19به تفنیک برنامه و  رح در 

 از مهندسین مشاور بخش ها تحویل اسناد مصوب برنامه و  رح 18
تی  نظارت عامل 

 چهارم
 بخش 19برنامه و  رح در  سند


