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 م گزارش: يخ تنظيتار
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 م کننده گزارش:يمشخصات تنظ
 ---تلفن:        برنامه ريزی چشم انداز سامانمشاور:  ينام شرکت مهندس

 امضا:                    26104252190تلفن:                روحانيل: ر عاميمد ينام و نام خانوادگ

 امضا:                    26109502040تلفن:  دکتر دين محمدیار شرکت مشاور: ياالختنده تامينام نما
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 شرفت پروژه:يدرصد پ

 .....................................: يخ ارسال گزارش قبليتار

 درصد .....................................: (مطالعات راهبری کارشناسي کميته)مصوب  يشرفت در گزارش قبليدرصد پ

 درصد 61: حاضر گزارشدر  يشنهاديپشرفت يپ درصد

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 توجه:
خ ارسال گزارش يتار ید و جايخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهيجموع اقدامات از تارباشد، ميم کيکه گزارش حاضر، گزارش شماره  يدر صورت -1

 د.يبگذار يرا خال يشرفت قبليو پ يقبل

ها و دستگاهاز دستگاهها و روستاها )با ذکر نام  هال پرسشنامهيد، اقدامات انجام شده در خصوص تکميقرار دار هال پرسشنامهيکه در مرحله تکم يدر صورت -0

 د.ييادداشت نمايها( را یها و بخشداریانجام شده با فرماندار یهايمراجعه شده و هماهنگ یروستاها

ها و شرح خدمات، ت سرفصليپروژه و رعا یبه اهداف و دستاوردها يابيد، به سواالت مربوط به دستيقرار دار يينها یهان گزارشيکه در مرحله تدو يدر صورت -3

 د.ياسخ دهبه دقت پ

ند ارسال يره )در فرايو سند و غ يلي( و متن گزارش تحلهال پرسشنامهيند تکميلم و صورتجلسه )در فرايعکس و ف :در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از -5

 د.ييارسال نما CDوست در قالب ي( را به پييگزارشات نها

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (د اضافه شوديجد یاز سطرهايدر صورت ن) :گزارش حاضر يدر ط ن شرکتيانجام شده توسط ا يهاتيعالفاقدامات و 

 

 خ انجاميتار ت و اقداميعنوان فعال فيرد
 ات ارسال شدهمستند

 ريخ يبل

   24/50/79 اول جلسه / مشاورين مشترک جلسات در حضور 6

   51/51/79 دوم جلسه / مشاورين مشترک جلسات در حضور 2

   63/51/79 خدابنده  شهرستان ريزي برنامه کميته براي طرح معرفي جلسه در حضور 3

   53/59/79 مشاور ندسينمه و بخشي دستگاههاي مشترک جلسات اولين در حضور 4

   54/59/79 مشاور مهندسين و بخشي دستگاههاي مشترک جلسات اولين در حضور 0

   66/59/79 سوم جلسه / مشاورين مشترک جلسات در حضور 1

   26/59/79 اول جلسه / پرسشنامه بررسي براي العاده فوق جلسه در حضور 9

   28/59/79 دوم جلسه / سشنامهپر بررسي براي العاده فوق جلسه در حضور 8
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   53/58/79 چهارم جلسه / مشاورين مشترک جلسات در حضور 7

   23/58/79 اول روز / روستايي منظومه پايدار توسعه طرح آموزشي کارگاه در شرکت 65

   24/58/79 دوم روز / روستايي منظومه پايدار توسعه طرح آموزشي کارگاه در شرکت 66

   24/58/79 سجاسرود بخش شوراي و دهيار بخشدار، با سهجل برگزاري 62

   21/58/79 مرکزي  بخش شوراي و دهيار بخشدار، با جلسه برگزاري 63

   56/57/79 پنجم جلسه / مشاورين مشترک جلسات در حضور 64

   53/57/79 افشار  بخش شورايو دهيار  بخشدار، با جلسه برگزاري 60

   53/57/79 بزينه رود  بخش شورايو  دهيار شدار،بخ با جلسه برگزاري 61

 

 :اقدامات انجام شده و هاتيفعال شرح

 
 ها و روستاتکميل چارچوب پرسشنامه دستگاه 

  جمع بندي مباني نظري و روش شناختي طرح 

  براساس زمانبندي و روش پيشنهادي عامل چهارمها از ارگانها و دستگاهآمار و اطالعات استعالم 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 د؟يدر کدام مرحله از پروژه قرار دارد ييمشخص نما

 ن پرسشنامه(يها و تدوبا دستگاه ي)اعم از هماهنگمقدمات پروژه  يالف( آماده ساز 

 ل پرسشنامه دستگاهها و روستاهايب( مرحله تکم 

 يلين بخش نخست گزارشات تحليج( مرحله تدو 

 يلين بخش دوم گزارشات تحليد( مرحله تدو 

 ("یگذارهيماسر یهاطرح"و  "يعمران یهاپروژه"، "ماتيتصم" یحاو)اعم از ارائه سند  يليگزارشات تحل يين بخش نهايهـ( مرحله تدو 
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 د:ير پاسخ دهيد، به موارد زيکه در هر کدام از مراحل )ج ، د ، هـ( قرار دار يدر صورت
 ريخ     يبل  وست ارائه شده است.يبه پ هاو بخش ارش فصولگز

 ريخ     يبل  ده است:ير اشاره گرديک فصول در روکش گزارش به موارد زيبه تفکت شده و يرعا ،ن گزارشيالزامات تدو

ان و است يروستاها يو اشتغالزائ يبرنامه توسعه اقتصاد يهاالف( مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش
 ريخ     ير استفاده شده است:  بلي، از اسناد باالدست زيروستائ يهادار منظومهيطرح توسعه پا

 د:يين نمايهر سند مع يروبرور استفاده شده، را يکه در گزارش خود از اسناد ز ييهست، بخشها يکه پاسخ بل يدر صورت
 ه توسعه استانيسند پا 

 و آب( ی، کشاورزي، صنعت و معدن، فرهنگ عمومی، خدمات، عمران و شهرسازیگردشگر یهاتوسعه استان )مشتمل بر بخشمنتشره اتاق فکر  یاسناد راهبرد 

 جلد( 02ش استان ) مشتمل بر يمطالعات آما 

 ش استانيسنتز مطالعات آما 

 استان یگذارهيسامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرما 

 برنامه ششم توسعه استان 

 ست، صنعت و معدن، يط زي، محيت بدني، تربي، بازرگانی، انرزيآب، آموزش عموم یهاتوسعه استان ) شامل بخش یراهبرد یهابرنامه يابيش و ارزشيد پااسنا
 و حمل و نقل ( ی، کشاورزيآموزش عال

 یاهيطرح توسعه و عمران )جامع( ناح 

 هااسناد توسعه شهرستان 

 

ک ي يث همجوارياز ح ييايو جغراف ياقتصاد ين بخشيو ارتباطات ب يبخش ب( در گزارش، ارتباطات درون
 ريخ     يمورد توجه قرار گرفته است.   بل يرامونيپ يهاشهرستان با شهرستان

 ن ارتباطات لحاظ شده است؟ يا ،در کدام بخش از گزارش دييبودن، مشخص نما يدر صورت بل
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 ريخ     يم شده است: بليتنظ ييسند توسعه روستاج( 
 ريخ     يوست ارسال شده است: بلي: سند در پيدر صورت بل

 ريخ     يبل.    باشديم "يگذارهيسرما يهاطرح"و  "يعمران يهاپروژه"، "ماتيتصم" يحاو م شده،يتنظ ييسند نها
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 ريخ     يت شده است: بليرعا يدر گزارش ارسال طرح و گزارش برنامه در هابخش و د( شرح خدمات و فصول
 وست ارائه شده است؟يها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پک از بخشيد کداميي: مشخص نمايدر صورت بل

 

 ييروستا ييو اشتغالزا ين برنامه توسعه اقتصاديتدودر  -6
 اتيکل: اول بخش 
  موجود وضع ليتحل و فيتوص اسناد و يدوم: بررسبخش 
 ييروستا ييزااشتغال و يصاداقت توسعه برنامۀ نيبخش سوم: تدو 
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 ييروستا يهادار منظومهين طرح توسعۀ پايدر تدو -2
 منظومه يکارکرد -يساختار يهايژگيو ليتحل و شناخت: بخش نخست 

 منظومه تيموقع 
 يمحل جامعه نگاه از منظومه یديکل مسائل ييشناسا 
 يشناختبوم -يطيمح نظام یعملکرد و یساختار یهايژگيو 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در یکالبد نظام یهايژگيو 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در يفرهنگ -ياجتماع عملکرد و ساختار 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در یقتصادا عملکرد و ساختار 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در يتيريمد -ياسيس یعملکردها و ساختارها يژگيو 
 منظومه يسکونتگاه شبکة ييفضا ظامن عملکرد و ساختار 

 بخش دوم 
 فرادست یهاطرح و هابرنامه در منظومه گاهيجا 
 داريپا توسعه بر مؤثر یکارکرد -یساختار یروهاين و عوامل ييشناسا و هاتيمحدود و هاتيقابل ليتحل 
 منظومه داريپا توسعة ييفضا یزيربرنامه 
 (یشنهاديپ برنامة) منظومه داريپا و هماهنگ توسعة برنامة یدستاوردها و يطراح 

 اسناد طرح -بخش سوم 
 طرح یشنهاديپ ضوابط و ارهايمع

 طرح یهانقشه

 ريخ     يبل ارائه شده است. طرح يهاقشهن

 يرسم یهانقشه 

 بانيپشت یهانقشه 
 

 ريخ     يتا حدود       يبل  :حاصل شده است پروژه يو دستاوردهااهداف هـ( 
 درصد .....................................: استان يروستاها يو اشتغالزائ يبرنامه توسعه اقتصاد به اهداف يابيزان دستيم -6

 نوع هدف:به با اشاره 
  :هدف برنامه یروستاها يو اشتغالزائ یتوسعه اقتصادهدف عمده 
 ژه:ياهداف و 

 محور و توسعه اقتصاد صادرات ييات اقتصاد روستيو تقو یامنطقه یزيربرنامه 
 ا بخش؛يهدف دهستان  یدر روستاها يزائو اشتغال یتوسعه اقتصاد ياساس یها و تنگناهایها، توانمندتيمز یل راهبرديو تحل يشناخت علم 

 ا بخش؛يف دهستان هد یدر روستاها يزائو اشتغال یتوسعه اقتصاد یهایاز توانمند یريگجهت رفع تنگناها و بهره یبسترساز 

 ا بخش؛يهدف دهستان  یزا در روستاهااشتغال یاقتصاد یهایگذارهيسرما یهاتين اولويي، هدفمند کردن و تعیسازکپارچهي 

 هدف  یروستاهادر  يردولتيد با مشارکت بخش غيره توليره ارزش و زنجيل زنجيد بر تکميبا تاک یديتول یديجد یهاتيجاد ظرفيموجود و ا یهاتيت ظرفيتقو
 ا بخش؛يدهستان 

 یدر روستاها يزائو اشتغال یهدف( در توسعه اقتصاد ینفعان روستاهاين و ذي)ساکن يو مردم ي، تعاوني، خصوصيمشارکت بخش عموم یسازنهيت و نهاديتقو 
 ا بخش.يهدف دهستان 

 

 درصد .....................................جان: استان زن يروستائ يهادار منظومهيطرح توسعه پا به اهداف يابيزان دستيم -2

 نوع هدف: به با اشاره
 داريتوسعه پا يفضائ یزيبر اصول برنامه ر يمبتن يروستائ یهاشرفت منظومهيپ :يهدف اصل 
 ياهداف فرع: 

 محدود کياکولوژ- يعيطب منابع از داريپا و سازگار یبردار بهره 
 ياجتماع تعامالت شبکه تيتقو 
 منظومه توسعه نديفرا در مدخالنيذ مشارکت تيتقو 
 يمل و یا منطقه توسعه با ييهمگرا و ونديپ در يمحل اقتصاد تيتقو 
 (روستا و شهر به کپارچهي نگاه با)مجاور یهامنظومه با هماهنگ منظومه یشبکها ييفضا انتظام 
 ييستارو منظومه شرفتيپ کارآمد تيريمد یبرا الزم یچارچوبها نيتدو 
 مرتبط یدستگاهها یهابرنامه يبخش نيب و يفرابخش يهماهنگ 
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 درصد .....................................ن گزارش: يم ايزان تحقق دستاوردها در زمان تنظيم -3

 نوع دستاورد:به با اشاره 
 ا بخشيدهستان  هدف یدار و رونق کسب و کار در روستاهايجاد اشتغال پايا 

  یشهر – ييروستا يو تعادل بخش یشکاف توسعه اقتصادکاهش 
 ا بخشيدهستان  هدف یدر روستاها یاوند با اقتصاد منطقهيصادرات محور در پ يت اقتصاد محليتقو 

 ا بخشيهدف دهستان  یروستاها یش مشارکت اقتصاديافزا 

 ؛یتوسعه اقتصاد یهادر طرح يلکردگان محليمشارکت تحص یسازتيان و ظرفيروستائ یاقتصاد یتوانمندساز 

 ان؛يشت روستائيبه اقتصاد و مع يبخشتنوع 

 يو درون نسل ين نسلينه عدالت بيدر زم يمطابق با اهداف اقتصاد مقاومت يستيدار از منابع زيعادالنه و پا یسهم بر 
 بخش ايهدف دهستان  یروستاها یاقتصاد یهاتيره ارزش فعاليعادالنه عوامل در زنج یسهم بر 

 ا بخشيدهستان  هدف یدر روستاها یورش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهرهيافزا 

 ييروستا ييو اشتغالزا یدر انجام مطالعات توسعه اقتصاد ييت تمرکززدايتقو 

 ييبازگشت مهاجران روستا یزه براينگجاد ايو ا يت روستائيت جمعيتثب. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 :حاضر م نظارت در مورد گزارشيت يهايجه بررسينت

 
 ق تر و ارسال مجدد داردين دقيياز به تبين    از به اصالح داردين    د استييمورد تاگزارش 

 

 :باشديم ليارسال مجدد، موارد به شرح ذن و ييا تبياز به اصالح ير صورت ند
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