
 هوالعلیم

  ،های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاییبرنامه نشست تدوین برنامه

 آینده نقشه راههای آموخته و بررسی پیشرفت کار، درس

 تهران/ مجتمع پذیرایی دربند – 1397بهمن ماه 15و 14 
 

 بهمن ماه 14 یکشنبهبرنامه روز اول  

 

 

 

 زمان موضوع نشست ارائه کنندگان/ سخنران

 ریزی، نظارت و آمایش سرزمینامور برنامه

 افتتاحیه
 تالوت آیاتی از کالم هللا مجید

 پخش سرود جمهوری اسالمی ایران
 خیرمقدم و تبیین اهداف نشست دو روزه

9-8:30 

 ریزی، نظارت و آمایش سرزمینامور برنامه
اشتغالزایی روستایی های توسعه اقتصادی و ارائه گزارش کار و پیشرفت برنامه

قانون برنامه ششم توسعه( و ترسیم وضعیت  27بند الف ماده  1)موضوع جزء 

 موجود
9:30-9 

 هاریزی استانمدیریت و برنامهنمایندگان سازمان
قانون برنامه  27بند الف ماده  1بحث و بررسی مشکالت و موانع اجرای  جزء 

 ششم توسعه
11-9:30 

 11-11:15 پذیراییاستراحت و  -
های ریزی استانمدیریت و برنامهنمایندگان سازمان

 منتخب
 11:15-13 *-1های منتخبتوسط استان برنامه ارائه تجربیات و دستاوردهای موفق

 13-14 نماز و ناهار -
نماینده وزارت تعاون، جناب آقای دکتر تازیکی 

 کار و رفاه اجتماعی
 14-15 های ارزش در مناطق روستایی منتخب ارایه تجربیات زنجیره

 15-15:15 پذیرایی -

های ریزی استانمدیریت و برنامهنمایندگان سازمان
 منتخب

 15:15-16:30 **2-های منتخبتوسط استان برنامه ارائه تجربیات و دستاوردهای موفق

 16:30-17 بحث و تبادل نظر -
 توضیحات : 

  به ارایه تجربه خواهند پرداخت داوطلب منتخب استان 4در این جلسه  *

 به ارایه تجربه خواهند پرداخت داوطلب منتخب استان 3 در این جلسه**



 بهمن ماه 15 دوشنبه برنامه روز دوم

 زمان موضوع نشست ارائه کنندگان/ سخنران

ریزی، نظارت و آمایش امور برنامه
 سرزمین

 8:30-9 طرح موضوع و تشکیل کارگروه

مشاور وزیر و جناب آقای دکتر ازوجی 
گذاری و توسعه سرپرست دفتر سیاست

وزارت تعاون، کار و رفاه  اشتغال
 اجتماعی

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق  های آموخته قانونارایه درس
  و طرح روستاهای کانونی صندوق توسعه ملیروستایی و عشایری با استفاده از منابع 

9:45-9 

 9:45-10 استراحت و پذیرایی -

سازمان مدیریت و گان منتخب نمایند
های ملی ، دستگاههاریزی استانبرنامه

 مدعو و
ریزی، نظارت و آمایش امور برنامه

های به تفکیک کارگروه سرزمین
 تخصصی

 تخصصی تشکیل سه کارگروه
های توسعه اقتصادی و برنامهتدوین  و فرآیند خدمات و شیوه. بررسی شرح 1

 )تدوین، تأیید و تصویب برنامه( اشتغالزایی روستایی
 های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاییسازی برنامه. اجرا و عملیاتی2

)مبانی  های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاییبرنامهو الزامات  . راهبردها3

 شناسی(نظری و روش

12:30-10 

 نماز و ناهار -
13:30-

12:30 

 هابندی مباحث کارگروهگزارش کار و جمع هاسخنگویان کارگروه
15:15-

13:30 

 معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یسخنران جناب آقای دکتر امید
15:45-

15:15 

 15:45-16 پذیرایی -

ریزی، نظارت و آمایش برنامهامور 
به همراه نمایندگان منتخب  سرزمین

 هاریزی استانبرنامه سازمان مدیریت و
 16-17 بندی و برنامه آیندهجمع
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