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 مقدمه -1

قانون برنامه ششمم نسمبت بمه تهیمه      01د الف ماده بن 6سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در راستای جزء 

 توسمعه اسمتان  برنامه ریمزی و  شورای برنامه های تهیه شده در روستاها و تصویب  ئیبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزا

توسعه اقتصمادی و اشمتغال زائمی    برنامه "ماموریت دارد. سازمان با توجه به وجود مشترکاتی در شرح خدمات و اهداف 

همدف  توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، و همچنین با  "یئتهیه طرح منظومه های پایدار روستا"و  "ائیروست

به تدوین برنامه و تهیه طرح فوق الذکر، نسمبت بمه پیشمبرد مشمترو و واگمذاری      مربوطه ایجاد هم افزائی در امکانات 

 90انقالب اسالمی استان زنجان بما تجمارب حا مل از    بنیاد مسکن اجرای آن ها به دستگاه واحد اتخاذ تصمیم نمود. 

سال حضور در روستاهای استان زنجان و سابقه تهیه و اجرای طرح های هادی در تعداد کثیری از روستاها و با توجه به 

برناممه توسمعه اقتصمادی و اشمتغالزائی     "دستاوردهای قابل اعتنا به عنوان دستگاه اجرائی واحد بمرای پیشمبرد تمدوین    

 انتخاب شده است. "ئیتهیه طرح منظومه های پایدار روستا"و  "وستائیر

له از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجمان بمه   وانجام مطالعات توسعه روستائی در چارچوب ماموریت مح

 مورد برنامه ریزی و طراحی قرار گرفته است.زیر  های بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با رویکرد

 م افزائی در اجرای شرح خدمات از رهگذر اقدام مشترو برای سرخط های منطبقه 

 کاهش هزینه و افزایش بهره وری 

تهیه طرح منظومه "و  "برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی"توسعه روستائی به تدوین  گزارش های مطالعات 

 منجر خواهد شد. "ئیهای پایدار روستا

همای  و تحقق سیاسمت  ئیابرای تقویت اقتصاد محلی و منطقه "ئیروستا ئیزاه اقتصادی و اشتغالبرنامه توسع"تدوین 

گذاری بخمش  است. این برنامه با تکیه بر مشارکت و سرمایهاقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته 

-گیری از تسهیالت بانکی و حمایتی و با بهرهنهاد( و نیز با مشارکت نیروهای محلغیردولتی )خصو ی، تعاونی و مردم

 گردد.های دولتی تدوین می

، برنامه توسمعه اقتصمادی و   ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنج 01بند الف ماده  6براساس جزء 

محمور تعریمف گردیمده    رات و توسعه اقتصاد  اد ئیی، تقویت اقتصاد روستااریزی منطقهدر راستای برنامه ئیزااشتغال

 است.

از طریمق   ئی، به منظور توسعة پایمدار سمکونتگاههای روسمتا   ، طرحی است کهئیهای روستاطرح توسعة پایدار منظومه

 -ئیای و با تاکید بمر روابمط و پیونمدهای روسمتا    های محلی و ناحیهدر قالب شبکه ئیهای روستامنظومه ئیانتظام فضا

 شهری تدوین می گردد.

محلی از طریق مشارکت مردممی و تقویمت روابمط و مناسمبات      ئیزون بر این، محتوای این طرح بر ترغیب حکمروااف 

سکونتگاهی و از نظر بیرونی و بین لحاظ درونی و بیناقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه، هم به -کارآمد اجتماعی

  ورزد.ای تاکید میمنظومه

ه طرح منظومه های پایدار تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی و تهی قابل ذکر است در اولین قدم برای

میان کارفرما، مهندسین مشماور و مهنمدس نماظر تهیمه سماز و کمار اجرائمی و         ئیبرای وحدت رویه و هم افزا ئیروستا
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در دسمتور کمار قمرار     6000001ز000موافقتنامه شماره  در چارچوبتهیه طرح مذکور، تدوین برنامه و عملیاتی ناظر بر 

کمیتمه کارشناسمی راهبمری    "گیری از نظرات کارشناسی و با برگزاری جلسات هفتگی گرفت. در این راستا، ضمن بهره

نویس سماز و کمار اجرائمی و عملیماتی     ، پیش6931در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در  تیر ماه سال "مطالعات

ه پس از طرح و تصویب در جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیسمت و توسمعه   تهیه شد. ساز و کار تهیه شد

قرار خواهمد   ئیپایدار مبنای تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی و تهیه طرح منظومه های پایدار روستا

قطه نظرات تکمیلی و ا مالحی  های مختلفی است که بر اساس نگرفت. ساز و کار اجرائی و عملیاتی مشتمل بر بخش

 توان با رعایت مقررات جاری نسبت به بازبینی و ا الح آن اقدام نمود.تهیه طرح میتدوین برنامه و وا له در حین 

 تعاریف و مفاهیم -2

قمانون   01بند اف ماده  6در جزء است که  روستائی برنامه : مراد همان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی -0-6

 به آن تصریح شده است.برنامه ششم 

 .است ئیطرح توسعه پایدار منظومه های روستامراد همان طرح :  -0-0

یا نحوه اجمرا  و د نکه فعاالنه در یک پروژه یا فعالیت شرکت دارهائی هستند  یا سازمانذینفعان : اشخاص  -0-9

 .گذاردتأثیر می آن هایا تکمیل آن پروژه و فعالیت، بر سود یا زیان 

 تصویب طرح های هادی روستائی.مرجع  کمیته فنی : -0-1

متشکل از مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت و برناممه ریمزی و    کمیته کارشناسی راهبری مطالعات : -0-0

بنیاد مسکن انقالب اسالمی به منظور اعمال نظارت حاکمیتی بر مطالعمات موضموع موافقتناممه شمماره     

 . 6000001ز000

یکی از کارگروه های تخصصی ذیمل شمورای برناممه    :  سعه پایدارکارگروه آمایش، آمار، محیط زیست و تو -0-1

از  "برنامه هاا  وسعا ه منااد ماست نعاوانه س انرعاوانه"ریزی و توسعه ) مالحظه : نظارت بر 

آئین نامه اجرائی شورای برنامه ریمزی و توسمعه    69ج ماده وظایف کارگروه آمایش می باشد که در بند 

 ل شورا به آن اشاره شده است. (استان و کارگروه های تخصصی ذی

 ماهیت برنامه و طرح -3

دارای ماهیتی یکپارچه  ئیمنظومه های روستاتوسعه پایدار و طرح  های استانبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستا

 هستند. و فرابخشی
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 جایگاه برنامه و طرح -4

در چمارچوب اسمناد    ئیایدار منظومه همای روسمتا  طرح توسعه پو  سعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استانبرنامه تو

 باالدست زیر تهیه می شوند.

 سند پایه توسعه استان -6

) مشتمل بر بخمش همای گردشمگری، خمدمات، عممران و       توسعه استان اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر -0

 شهرسازی،  نعت و معدن، فرهنگ عمومی، کشاورزی و آب (

 ( جلد 00مشتمل بر مطالعات آمایش استان )  -9

 سنتز مطالعات آمایش استان -1

 سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استانسامانه کارا و  -0

 برنامه ششم توسعه استان -1

اسناد پایش و ارزشیابی برنامه های راهبردی توسعه استان ) شامل بخش های آب، آموزش عمومی، انرزی،  -1

 کشاورزی و حمل و نقل ( بازرگانی، تربیت بدنی، محیط زیست،  نعت و معدن، آموزش عالی،

 ایطرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه -8

 اسناد توسعه شهرستان ها -3

 سایر طرحهای فرادست -60

بمه لحماظ جایگماه،     ئیبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه های روستا

مه و تقسیمات سیاسی و اداری بخش قلمداد می فرادست طرح های هادی روستائی و طرح های دیگر در سطح منظو

 گردد.

 محدوده مطالعاتی برنامه و طرح -5

، قلممرو   ئیبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و طرح توسمعه پایمدار منظوممه همای روسمتا     محدوده 

 بخش است. و اداری تقسیمات سیاسی
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 اهداف برنامه و طرح -6

 اشتغالزائی روستاهای استان برنامه توسعه اقتصادی واهداف  -1-6

توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای هدف  سعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان،هدف عمده برنامه تو

 است.به شرح زیر  ویژه برنامهاهداف  .برنامه می باشد

 محور ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد  ادراتریزی منطقهبرنامه -1-6-6

ها و تنگناهای اساسمی توسمعه اقتصمادی و    ها، توانمندیمی و تحلیل راهبردی مزیتشناخت عل -1-6-0

 در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ ئیزااشتغال

در  ئمی زاهای توسعه اقتصمادی و اشمتغال  گیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره -1-6-9

 روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

زا در همای اقتصمادیا اشمتغال   گمذاری های سمرمایه اولویت تعیین سازی، هدفمند کردن ویکپارچه -1-6-1

 روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت -1-6-0

 و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

ی مشارکت بخش عمومی، خصو ی، تعاونی و مردمی )سماکنین و ذینفعمان   سازتقویت و نهادینه -1-6-1

 در روستاهای هدف دهستان یا بخش. ئیزاروستاهای هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال

 ئیاهداف طرح توسعه پایدار منظومه های روستا -1-0

ر ا مول برناممه ریمزی    مبتنی بم  ئیپیشرفت منظومه های روستا ئیهدف ا لی طرح توسعه پایدار منظومه های روستا

 می باشد.اهداف فرعی طرح به شرح زیر است و  توسعه پایدار ئیفضا

  بخشی و آرایش )فضایی( مراکز سکونتگاهی نظم -1-0-6

کمک به ایجاد و گسترش روابط مکمل و پیوندهای سازمان یافته اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  -1-0-0

 در سطح منظومه ئیروستا–ارتباطی بین نقاط شهری

 ای منظومه هماهنگ با منظومه های مجاور)با نگاه یکپارچه به شهر و روستا(شبکه ئیفضاانتظام  -1-0-9

  شهری و منطقه ای – ئیکاهش شکاف و تعادل بخشی روستا -1-0-1
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  اقتصادی و کالبدی منظومه روستایی -توسعه فعالیتهای اجتماعی -1-0-0

  افزایش ماندگاری جمعیت در منظومه روستایی -1-0-1

  ئیهای روستادیریت کارآمد پیشرفت منظومهتدوین چارچوبهای الزم برای م -1-0-1

 با توسعه منطقه ای و ملی ئیتقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرا -1-0-8

 واقع در منظومه ئیسکونتگاههای روستا ئیفضا –توسعه مکانی -1-0-3

 نمونه دستاوردهای اقتصادی مورد انتظار برنامه و طرح -7

 فایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هد -1-6

 ای در روستاهای هدفتقویت اقتصاد محلی  ادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه -1-0

همای توسمعه   سازی مشارکت تحصمیلکردگان محلمی در طمرح   ان و ظرفیتئیتوانمندسازی اقتصادی روستا -1-9

 اقتصادی؛

 ان؛ئیبخشی به اقتصاد و معیشت روستاتنوع -1-1

 ای هدفِوری در روستاهافزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره -1-0

 .ئیو ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستا ئیتثبیت جمعیت روستا -1-1

 حد تفصیل برنامه و طرح -8

بگونه ای  ئیطرح توسعه پایدار منظومه های روستاو  های استانروستا ئیزاحد تفصیل برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 دست می یابند :زیر  و مالحظات به یافته ها در نهایتاست که 

 های اقتصادی محرو و پیشران توسعه اقتصاد محلیاقدام و فعالیت تعیینتعریف و  -8-6

 در درون روستاهای هدف و در پهنه بخش ئیروستا ئیزاهای اشتغالها و پروژهطرح تعیین -8-0

 ضروری است ئیزاناپذیر مشخصی که برای توسعه اقتصادی و اشتغالهای اجتنابزیرساخت -8-9

مشتمل برسمند راهبمردی در سمطح بخمش و برناممه      و طرح این برنامه  ئینهاتر گزارش به عبارت روشن  -8-1

گمذاری و الزاممات   همای سمرمایه  ها و پروژهها، طرحفعالیتشامل  ) ئیاعملیاتی در قالب اقدامات توسعه

 ( در سطح هر یک از روستاهای هدف بخش خواهد بود. وابسته به آن
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ن دسمت  ئیبرداری از منابع زیستی، از باالدست تا پما داری بهرهبایست پایمی مذکورن و تعریف اقدامات ئیتب -8-0

حوزه آبخیز را به منظور تحقق اهداف مرتبط با عدالت اجتماعی و دسترسی به منمابع حیماتی و زیسمتی    

 تضمین نماید. 

 برنامه و طرح متولی و مراجع دستگاه ها -9

 شورای برنامه ریزی و توسعه ) تصویب اسناد برنامه و طرح ( -3-6

د ئیم وین برنامه و تهیه طمرح و تا دروه آمایش، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار ) تصویب ساز و کار تکارگ -3-0

 اسناد برنامه و طرح (

 ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ) راهبری همه جانبه مطالعات تدوین برنامه و تهیه طرح -3-9

در چمارچوب موافقتناممه   مه و تهیه طمرح  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ) مجری مطالعات تدوین برنا -3-1

 (متبادله 

دستگاه های بخشی و فرابخشی استان ) همکاری با مهندسین مشاور و مهندس ناظر در تامین اطالعات و  -3-0

 ( در تعامل با بنیاد مسکن مشارکت در نظارت بر گزارش های تدوین برنامه و تهیه طرح

در باب مشارکت ) تعامل با بنیاد مسکن  ه های شهرستانیکمیته فنی، فرمانداری ها، بخشداری ها و دستگا -3-1

 بخش های جغرافیائی مربوط ( در قلمرو د برنامه ها و طرح هائیدر بررسی و تا

مشارکت فعال گروه های مختلف ذینفع با حضور اعضای شورا، دهیار، ریش سمفیدان و  )  نهاد های محلی -3-1

در  ظمیم انتظمارات جمعبنمدی شمده نهادهما     ا همدف تن معتمدین روستاها و نماینده نهادهای غیر دولتی ب

چارچوب تصمیمات و فعالیت ها، پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری در قالمب گفتگمو و یما    

 تکمیل پرسشنامه (

 ذینفعان برنامه و طرح -11

 : ساکنین و فعاالن روستاهای هدف شامل اعضای شورا، دهیار، ریش سفیدان و معتمدین روستاها محلی -60-6

 و فرابخشی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی. شهرستانی : فرمانداری ها و بخشداری ها و ادارات بخشی -60-0
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دستگاه همای بخشمی و فرابخشمی، سمازمان ممدیریت و       نهادها،استانداری، دفتر امور روستائی،استانی :  -60-9

 برنامه ریزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

برنامه سازمان خانه های دارای فعالیت، طرح و پروژه در روستاها، کلیه نهاد ها، سازمان ها و وزارتملی )  -60-1

 ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی (و بودجه

 منبع تامین اعتبار -11

 کل کشور6931و  6931قانون بودجه سال تملک دارائی های سرمایه ای استانی  -66-6

 ( انقالب اسالمی استان زنجان از محل منابع داخلی دستگاه اجرائی ) بنیاد مسکن -66-0

 زمانبندی اجرا -12

 6931در سمال   ئیو تهیه طرح توسعه پایدار منظومه همای روسمتا   برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائیتدوین 

 پایان یافته و اسناد مصوب آن برای اجرا، به دستگاه های و سایر مراجع ذیربط ابالغ خواهد شد.

 مهندسین مشاور و ناظر -13

 مهندسین مشاور -69-6

مهندسمین مشماور   یمورد شمهر   و آرتا نقشمه  ، سبز سامانه سبالن، راژان آب زاگرسانداز سامان،  برنامه ریزی چشم

 منتخب را تشکیل می دهند.

 مهندس مشاور ناظر ) عامل چهارم ( -69-0

 تقسیم کار تدوین برنامه و تهیه طرح -69-9

 قلمرو ناحیه

 ) شهرستان/شهرستان ها(

31-6931 
 نام مهندس مشاور تعداد قرارداد برنامه و طرحگزارش های تعداد  تعداد بخش

 - 61 91 61 استان 
 راژان آب زاگرس 0 1 0 ابهر، خرمدره  6
 سبز سامانه سبالن 0 1 0 سلطانیه 0

برنامه ریزی چشم  1 8 1 خدابنده 9

 سبالن شهر تیور 0 60 0 زنجان و طارم 1 انداز سامان
 شهر هینآرتا نقش 1 8 1 ماهنشان و ایجرود 0
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 دمات مشاوره : موضوع خ -14

 خدمات مهندسین مشاور -61-6

  ی استان به تفکیک بخشروستاها ئیبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزاتهیه 

  روستائی به تفکیک بخشهای تهیه طرح توسعه پایدار منظومه 

 خدمات مهندس ناظر ) عامل چهارم ( -61-0

و برنامه توسعه اقتصادی و  ئیستامنظومه های روپایدار تهیه طرح توسعه بررسی، نظارت و کنترل فنی مطالعات 

 اشتغالزائی روستاهای استان

 مشاور ینشرح خدمات مهندس -15

 تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی. -60-6

 .6به شرح پیوست شماره 

 تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی. -60-0

 .0به شرح پیوست شماره 

 (شرح خدمات مهندس مشاور ناظر ) عامل چهارم  -16

طرح به منظور انجام کار طبق برنامه زمانبندی مقرر در قرارداد مشاور برنامه و هماهنگی مداوم با مشاور  -61-6

 .با بنیاد

کمیته کارشناسی راهبری مطالعات و ارزیابی شکلی و محتوایی اسناد و مدارو طرح قبل از تشکیل  -61-0

 : کمیته فنی شامل

 وابط و دستورالعملهای دستگاهها و ...(ها، ضکنترل ستادی اسناد و مدارو )گزارش، نقشه -61-0-6

 وبرناممه و طمرح   ارزیمابی  ی پایه وطراحی شده توسط مشاور وگمزارش  هاکنترل میدانی نقشه -61-0-0

 .آنتایید اولیه 

شمود و  طرح از سوی کارفرما به مشاور ارجاع داده میبرنامه و ، دئیتاتوضیح : در  ورت عدم  -61-0-9

عمل خواهد آمد. بدیهی است کنترل و کسمب  هت انجام ا الحات مورد نظر بجپیگیری الزم 
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کمیته فنی از سوی و کمیته کارشناسی راهبری مطالعات قبل از برگزاری جلسه  ،مجدد دیهئیتا

 عامل چهارم  ورت خواهد گرفت. 

 شامل : شرکت در جلسات تصویب طرح -61-9

 شرکت در جلسه بررسی طرح در کمیته فنی )در تمامی مراحل بررسی( -61-9-6

در  ورت  میته فنی در بازدید از روستا و جلسه با نهادهای محلی روستاهمراهی با اعضای ک -61-9-0

 نیاز

ات کمیتمه کارشناسمی   پیگیری در اعمال ا الحات احتمالی طمرح پمس از برگمزاری جلسم     -61-9-9

 ها و بخش های استان کمیته فنی و بازدید از روستا  راهبری مطالعات و

 (وتشخیص کارفرما زوم)در  ورت ل آمایششرکت در جلسه تصویب طرح در کارگروه  -61-9-1

ات پمس از برگمزاری جلسم    ها طرحبرنامه ها و در اعمال ا الحات احتمالی د ئیو تاپیگیری  -61-9-0

 دفاع و کنترل.

 تحویل اسناد و مدارو طرح مصوب از مشاور: -61-1

طمرح از مشماور بمه منظمور     برناممه و  های تحویل یک نسخه کامل از گزارش و آلبوم نقشه -61-1-6

 تکثیر نهایی آن.کنترل شکلی و محتوایی قبل از 

ها پس از انجمام ا مالحات احتممالی    پیگیری تکثیر نهایی و  حافی گزارشها و آلبوم نقشه -61-1-0

طرح به تعداد نسخ مورد نظر کارفرمما و تحویمل   برنامه و توسط مشاور و تحویل کلیه اسناد 

 .مسکن بنیادسازمان مدیریت و برنامه ریزی و آن به 
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 ین برنامه و تهیه طرحوشخصات نظارت بر تدساختار، سازماندهی و سایر م -17

 نظارتکلی ساختار  -61-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازماندهی کلی تیم نظارت -61-0

توسمعه پایمدار   تهیه طرح برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاها و تیم مهندس مشاور ناظر براساس شرح خدمات 

 شده است.  سازماندهی 1و  9اره به شرح پیوست های شممنظومه های روستائی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اعمال نظارت حاکمیتی، برای هر یمک از شهرسمتان همای اسمتان      -61-9

یکنفر نماینده تعیین خواهد کرد. نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کلیه سطوح نظارتی حضور 

 خواهند یافت.

 تعداد اعضای تیم نظارت -61-1

. برای بازدیدهای محلی با متناسب با موضوعات سرفصل های شرح خدمات تعیین خواهد شد.تیم نظارت  تعداد اعضای

. می نماینمد رویکرد نظارتی دو نفر سازماندهی خواهند شد و حسب اقتضا از خدمات تیم نظارت کارشناسی هم استفاده 

 واهند شد.د بنیاد معرفی خئیکارشناسان متولی نظارت و بازدیدهای محلی پس از تا

 نظارت

 عالیه و تصمیم گیر

 کارگروه آمایش
 نظارت

 تصمیم ساز

 نظارت
 کارشناسی

 نظارت
 عملیاتی 

دفتر امور  ،برنامه ششم توسعه 01ماده  استانی راهبری کمیته 

، موسسات گروه کارشناسی کارگروه آمایش، کمیته فنیروستائی، 

 کمیته برنامه ریزی شهرستانو  ، سمن هاعالی آموزش

نماینده بنیاد مسکن و :  عامل چهارم
 برنامه ها و طرح هاعامل ناظر 

 شورا

 برنامه ریزی و توسعه شورای

 اسناد اجرئی مرجع تصویب

 برنامه ها و طرح ها 

 
نظارت محلی در قالب بازدید کمیتمه فنمی و   

چهارم از روستاهای منتخب و گفتگو با  عامل

و تکمیمل پرسشمنامه    دهیار و مقامات محلی

 خواهد شد. انجام برای روستاها 
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با عامل  منتخب دستگاه های استانی و شهرستانی و مراجع محلیموسسات آموزش عالی، نحوه مشارکت  -61-0

 چهارم

دستگاه های استانی : مطالعه سرخط های ذیمربط گمزارش و اعمالم    موسسات آموزش عالی و  -61-0-6

 .نظر

ات ن سرخط های منتخب گزارش توسط مهندس مشاور در جلسئیدستگاه های شهرستانی : تب -61-0-0

 .شهرستانی و جمعبندی نظرات مطروحه توسط عامل چهارم

مراجع محلی منتخب : گفتگوی مهندس مشاور با مراجع محلی پیرامون سرخط های منتخب و  -61-0-9

 جمعبندی نتایج گفتگو توسط عامل چهارم.

 مالحظات ناظر به تدوین برنامه و تهیه طرح و نظارت بر انجام مطالعات -18

تهیه طرح باید به نکات دست اندر کاران تدوین برنامه و طرح : نامه و تهیه برنکات مهم ناظر به تدوین  -68-6

 د.نزیر توجه داشته باش

 تدوین و نظارتجاری نمودن سازو کار های  -68-6-6

 منطقه ای و تعامالت بین بخشی-توجه به الویت های بخشی -68-6-0

همای ممردم نهماد، در    ها و سمازمان پیگیری مشارکت موثر ذینفعان بخش خصو ی، تعاونی -68-6-9

 تهیه طرحتدوین برنامه و 

 تهیه طرحتدوین برنامه و در پیگیری مشارکت موثر مردم محلی  -68-6-1

 استعالم نظر دستگاه های ذیربط قبل از انجام مراحل تصویب. -68-6-0

ریست و توسعه پایمدار در  ارائه گزارش پیشرفت کار به کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط -68-6-1

 شده تعیینبندی زمان

زائی روستاها و طرح توسعه پایدار منظومه های ای توسعه اقتصادی و اشتغالنظام اجرای برنامه ه -68-0

  روستائی

و بما   "اجرائی سند"طرح ها حاوی سرفصل جداگانه با عنوان برنامه ها و گزارش هر یک از  -68-0-6

 خواهد بود.جزئیات مربوطه به شرح زیر 
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 تصمیمات و فعالیت ها 

 پروژه های عمرانی 

 طرح های سرمایه گذاری 

 در مراجع تصمیم گیری به شرح زیر :و اسناد اجرائی طرح ها برنامه ها،  بررسی -68-0-0

 در کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیطو اسناد اجرائی طرح ها برنامه ها، د ئیتا-

 ریست و توسعه پایدار.

  در شورای برنامه ریزی و توسعه "اجرائی اسناد"تصویب 

  بط طرح های سرمایه رهای اجرائی و مراجع ذی به دستگاه "اجرائی اسناد"ابالغ مصوبات

 توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه. گذاری

 کمیته کارشناسی راهبری مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زائی روستائی استان زنجان  -68-9

ساز و کار اجرائمی و عملیماتی نظمارت بمر تمدوین برناممه توسمعه اقتصمادی و اشمتغالزائی            -68-9-6

موضوع موافقتنامه شماره  ئیهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستاروستا

 تحت انضباط کمیته کارشناسی راهبری مطالعات تدوین شده است. 6000001ز000

تناقضی وجمود   6000001ز000چنانچه بین مفاد ساز و کار اجرائی و مفاد موافقتنامه شماره  -68-9-0

نظمر کمیتمه کارشناسمی راهبمری     داشته باشد و یا موضوعی در سازو کمار مسمکوت باشمد،    

مطالعات  در چارچوب موافقتنامه فوق الذکر برای رفع تناقض و خال موضوعی،  مائب ممی   

 باشد.

نسبت به سماری و جماری نممودن تصممیمات      نگی با بنیاد مسکنعامل چهارم ضمن هماه -68-9-9

کمیته کارشناسی راهبری مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زائمی روسمتائی اسمتان    

 زنجان، در چارچوب این ساز و کار، ملزم و مکلف می باشد.

بنیماد   عامل چهارم با رعایت هماهنگی های الزم، امین سازمان مدیریت و برناممه ریمزی و   -68-9-1

 مسکن انقالب اسالمی می باشد. 
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بر انجام مطالعمات  کمیته کارشناسی راهبری مطالعات به نمایندگی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  -68-1

ناظر به تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زائی روستاهای اسمتان و تهیمه طمرح توسمعه پایمدار      

  منظومه های روستائی نظارت حاکمیتی دارد.

میته کارشناسی راهبری مطالعات به منظور اعمال نظارت حاکمیتی سازمان مدیریت و برنامه ریمزی  ک -68-0

 و به بنیاد مسکن معرفی خواهد نمود.  تعییناستان زنجان، برای هر یک از شهرستان ها نماینده ای 

رعایمت   بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان نتایج مطالعات تدوین برناممه و تهیمه طمرح را بما     -68-1

در کارگروه آمایش سرزمین، آمار ، محمیط زیسمت و توسمعه پایمدار     د ئیمالحظات مربوطه و پس از تا

نظام مالی شاخص ضمن ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سامانه ساترا ) استان زنجان

 ( مستقر می نماید. های ارزیابی توسعه سامانی ارزیابی و ر د آمایش سرزمین

به سازمان مدیریت  ) بصورت فصلی ( نسبت به گزارش دهی مستمر نظارتیمکلف است مل چهارم عا -68-1

 و برنامه ریزی و بنیاد مسکن اقدام نماید.

پرداخت به مهندسین مشاور در چارچوب گزارش های نظمارتی و بما کسمب نظمر کمیتمه کارشناسمی        -68-8

 راهبری مطالعات مورد عمل قرار خواهد گرفت.
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 شاور ناظرم تشکیالت مهندس -19

 

 
 مجری بررسی و نظارت

 مدیر فنی بررسی و نظارت

 تلفیق نتایج بررسی و نظارت با محوریت عامل چهارم

 بررسی و نظارت سازمانی عامل چهارم

اعمال نظارت دانشگاه بصورت مطالعه و ارائه یادداشت های ا الحی و 

 تکمیلی

و  و فرابخشی خشیدستگاه های بدفتر امور روستائی، اعمال نظارت 

 بصورت مطالعه و ارائه یادداشت های ا الحی و تکمیلی سمن ها

 
اعمال نظارت فرمانداری ها و بخشداری ها بصورت مطالعه و ارائه 

 و یا تشکیل جلسه و استماع نظرات یادداشت های ا الحی و تکمیلی

روسمتاهای منتخمب و    اعمال نظارت مراجع محلی در قالب بازدید کمیته فنی و عامل چهمارم از 

 گفتگو با دهیار و مقامات محلی و تکمیل پرسشنامه برای روستاها  انجام خواهد شد.
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 تهیه طرح (و تدوین برنامه )انجام مطالعات زمانبندی  -21

 زمانبندی مجری فعالیت ردیف
 ) روز (

 910 - ) تهیه طرح و تدوین برنامه (مطالعات  

 10 - تمهیدات زمینه ساز الف

 00 ورمهندسین مشا تامین و معرفی متخصصین و عوامل کلیدی  مطالعات 6

تامین فضای مشترو برای استقرار نماینمدگان تمام االختیمار مهندسمین      0
 مشاور و عامل چهارم

 00 مهندسین مشاور و عامل چهارم

برگزاری جلسه توجیهی با حضورمهندسمین مشماور و عاممل چهمارم بمه       9
 نحوه انجام مطالعاتن ئیتبمنظور 

 00 کارفرما ) عامل چهارم (

ن نقش مهندسین مشماور، دسمتگاه همای بخشمی اسمتانی و      ئیمایش به منظور تببرگزاری کارگروه آ 1

 انجام مطالعاتشهرستانی، فرمانداری ها و بخشداری ها در 
 10 کارفرما ) عامل چهارم (

ن نقمش دسمتگاه همای بخشمی     ئمی برگزاری جلسه توجیهی در هر یک از شهرستان ها به منظمور تب  0

 انجام مطالعاتو دست اندر کاران محلی در شهرستانی، فرمانداری، بخشداری ها 

 

 10 کارفرما ) عامل چهارم ( و مهندسین مشاور

 060 - تهیه طرح ها (تدوین برنامه ها و جام مطالعات )نا ب

تدوین گزارش مطالعات به ترتیب بخش های اول، دوم و سوم بر اساس مراحل اول تما سموم شمرح     -

 60تا  1به شرح فعالیت های  م گیرخدمات تا تصویب نهائی در مراجع تصمی
  مهندسین مشاور

رایزنی و آگاهی از انتظارات شوراهای اسالمی روستا، دهداران و بخشداران در مورد پروژه ها و طرح  1

 های سرمایه گذاری اشتغالزا
 10 مشاور مهندسین 

طمرح همای سمرمایه     رایزنی و اخذ پیشنهادات دستگاه های اجرائی شهرستانی در مورد پروژه هما و  1

 گذاری اشتغالزا
 10 مشاور مهندسین 

مشماور و  جمع آوری آمار و اطالعات، استنتاج از اسناد باالدست، تلفیق نتایج گروه های کارشناسمی   8

 تهیه پیش نویس گزارش سرخط های شرح خدمات 

 

 90 مهندسین مشاور

و با رعایمت  مشاور  کارشناسی های مستند به دستاورد گروه طرحبرنامه و تهیه پیش نویس گزارش  3

 ارتباط و هماهنگی میان سرخط های شرح خدمات

 

 60 مهندسین مشاور

با رعایمت مالحظمات میمان     3و  8ردیف های ، مستند به دستاوردهای طرحبرنامه و گزارش تدوین  60

 بخشی و محلی
 60 مهندسین مشاور

 30 - به مخاطبینو ابالغ  طرح هابرنامه ها و د، تصویب ئیبررسی، تا ج

 10 مهندسین مشاور ارائه گزارش مطالعات به کارفرما/ا الح 66

 کارفرما ) عامل چهارم ( بررسی شکلی و محتوائی گزارش/کنترل اعمال ا الحات 60

 

60 

 کمیته فنی مطالعات، جلسه با نهاد های محلی و جلسه بررسی گزارش های منتخببازدید از روستا 69

 

90 

61 
طرح های سرمایه "و  "پروژه های عمرانی"، "تصمیمات"سند )شامل مطالعات و زارش گ دئیتا

 ("گذاری

 

 کارگروه آمایش

 

- 

 شورای برنامه ریزی و توسعه ("طرح های سرمایه گذاری"و  "پروژه های عمرانی"، "تصمیمات"تصویب سند )شامل  60

 

- 

و سند به کارفرما )عامل چهارم( به  طالعاتم، آلبوم نقشه های ها تحویل یک نسخه کامل از گزارش 61
 منظور کنترل شکلی و محتوائی قبل از تکثیر نهائی/انجام ا الحات احتمالی

 مهندسین مشاور

 

- 

 کارفرما ) عامل چهارم ( کنترل شکلی و محتوائی گزارش و سند قبل از تکثیر نهائی 61

 

- 

68 
سند پس از انجام ا الحات احتمالی و تحویل  تکثیر نهائی و  حافی گزارش ها، آلبوم نقشه ها و

 کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به تعداد نسخ مورد نظر به مطالعاتکلیه اسناد 

 

 مهندسین مشاور

 

- 

 - شورای برنامه ریزی و توسعه مصوب به دستگاه های اجرائی مخاطب سندهماهنگی با مرکز و ابالغ  63

 برخی از فعالیت ها بصورت موازی انجام می شوند-9 .بصورت ماهانه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.زمانبندی پیشنهادی  -0حات رفت و برگشتی نیز می باشد. زمانبندی ها شامل ا ال-6
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 ه تفکیک بخش های جغرافیائیبرنامه توسعه و تهیه طرح ب ویندفرایند ت-21

  

 طرحبرنامه و تامین و معرفی متخصصین و عوامل کلیدی  مطالعات 

 مهندسین مشاور

 کلی زمانی برنامه

موضموع   خدمات انجام کلی زمانبندی -1
. روز بشمرح ذیمل   910این قرارداد به مدت 

 بخممش اولمممدت زمممان مطالعممات    -2
براساس مرحله اول شرح خدمات به همراه 
کلیه مراحل تهیه تا تصویب نهایی طرح به 

مطالعمات  مدت زممان   -3 روز. 600مدت 
بخممش دوم براسمماس مرحلممه دوم شممرح   

به هممراه کلیمه مراحمل تهیمه تما       خدمات
)شمامل تنظمیم سمند    طمرح  نهائی تصویب 
 "پروژه های عمرانی"، "تصمیمات"حاوی 

بممرای  "طممرح هممای سممرمایه گممذاری "و 
تصویب نهائی در شمورای برناممه ریمزی و    

دت ممم -4 روز. 600بممه مممدت ( "توسممعه
مطالعات بخش سوم براساس مرحلمه  زمان 

سوم شرح خدمات به هممراه کلیمه مراحمل    
 روز. 600به مدت تهیه تا تصویب نهائی 

 

استقرار نمایندگان تام االختیار تامین فضای مشترو برای 
 مهندسین مشاور و عامل چهارم

 مهندسین مشاور و عامل چهارم

 دست اندر کاران محلی

شممامل اعضممای شممورا، دهیممار، ریممش  
سفیدان و معتمدین روسمتاهای حموزه،   
نماینمممده نهادهمممای غیمممر دولتمممی و 

 عنداللزوم سایرین.

 

برگزاری جلسه توجیهی با حضورمهندسین مشاور و عامل 
 طرح برنامه و چهارم به منظور نحوه تدوین 

 عامل چهارم (کارفرما ) 

برگزاری کارگروه آمایش به منظور تبیین نقش مهندسین مشاور، دستگاه های 
 طرح  امه وبرن بخشی استانی و شهرستانی، فرمانداری ها و بخشداری ها در تدوین

 کارفرما ) عامل چهارم (

برگزاری جلسه توجیهی در هر یک از شهرستان ها به منظور تبیین نقش دستگاه های بخشی 

 طرحبرنامه و شهرستانی، فرمانداری، بخشداری ها و دست اندر کاران محلی در تدوین 

 کارفرما ) عامل چهارم ( و مهندسین مشاور

ای اول، دوم و سوم بر اساس مراحل تدوین گزارش مطالعات به ترتیب بخش ه

 اول تا سوم شرح خدمات تا تصویب نهائی در مراجع تصمیم گیر مذکور در قرارداد

 مهندسین مشاور

هادرسطح تصمیمات، طرحها و پروژه

 سکونتگاههای منظومه

در تعیممین مزیتهممای نسممبی هممر یممک از     

سممکونتگاهها و پیشممنهاد تصمممیمات، ارائممه   

طرحهممای سممرمایه گممذاری و پممروژه هممای   

رانی می بایست به نقمش همر سمکونتگاه    عم

توجه و تصممیمات، طرحهما و پمروژه هما بمه      

تفکیممک نقمماط روسممتایی و شممامل عنمماوین ، 

دستگاه مسوول و میزان اعتبار تدوین و ارائمه  

 گردد.

 تغییرات احتمالی در شرح خدمات

مشاور موظمف اسمت شمرح خمدمات ابالغمی و      

 تغییرات احتمالی که توسط کارفرمما ابمالغ ممی   

 گردد را رعایت و انجام دهد.

 

 نپایا

 منظومه و  27ماده لزوم رعایت مفاد 

باید توامان متضمن مفماد  طرح برنامه و گزارش 

 منظومه باشد.و  01ماده  شرح خدمات
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  تهیه طرحتدوین برنامه و ی، نظارت و کنترل فنی مطالعات بررسفرایند -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 طرح به کارفرما/ا الحبرنامه و ارائه گزارش مطالعات 

 مهندسین مشاور

مشخصات و الزامات ناظر به  
 طرحبرنامه و گزارش مطالعات 

گزارش، مربوط بمه موضموع مماده     -1
رعایمت مفماد    -2یک قرارداد مشماور.  

پیوست های دو، چهار، شمش و نمه در   
مشاور موظف اسمت   -3تهیه گزارش. 

خممدمات ابالغممی و تغییممرات    شممرح
احتمالی که توسط کارفرما ابمالغ ممی   
گردد را مراعات نمموده و انجمام دهمد.    

برقراری ارتباط موثر با دست انمدر   -4
کمماران سممطوح اسممتانی، شهرسممتانی و 
محلی به تناسب بندهای شرح خدمات 

 تنظمیم سمند بما     -5در تهیه گمزارش.  
طممرح، برنامممه و اسممتنتاج از گممزارش  

پممروژه هممای "، "تصمممیمات"حمماوی 
طممرح هممای سممرمایه   "و  "عمرانممی
بممرای تصممویب نهممائی در    "گممذاری

 "شورای برنامه ریزی و توسعه

 

 ل ا الحاتبررسی شکلی و محتوائی گزارش/کنترل اعما

 کارفرما ) عامل چهارم (

 روش بررسی

دفتر اممور روسمتائی،    استعالم نظر -1
ی و بخشممسمممن همما، دسممتگاه هممای  

استعالم نظر شهرسمتان   -2 فرابخشی
)فرمانداری، بخشمداری و دسمت انمدر    

نمدهای شمرح   کاران محلی به تناسب ب
موسسمات  اسمتعالم نظمر    -3خدمات( 

بررسمممی تمممیم  -4 آمممموزش عمممالی 
بازتماب   -5کارشناسی عامل چهمارم.  

 جمعبندی استعالمات و نتمایج بررسمی  
به مشاور )پس از کسب نظمر مویمد    ها

 کارفرما(

گزارش مورد  

 تایید است؟

 خیر

 بله

بازدید از روستاهای منتخب، جلسه با نهاد های محلی و جلسه بررسی 
 طرحبرنامه و گزارش 

ه کمیته برنامو  کمیته فنی راهبری مطالعات،گروه کارشناسی 
 ریزی شهرستان

گزارش مورد 

 تایید است؟

 خیر

 بله

پروژه های "، "تصمیمات"طرح و سند )شامل برنامه، تصویب گزارش 
 ("یطرح های سرمایه گذار"و  "عمرانی

 کارگروه آمایش

گزارش و سند 

 تصویب شد؟

 خیر

 بله

A 

رفع نواقص و انجام مهلت 
 اصالحات

مهندس مشاور موظف است ظمرف ممدت   
ه رفممع نممواقص و انجممام روز نسممبت بمم 60

کمیتممه کارشناسممی  ا ممالحات مممورد نظممر
 کمیته فنی اقدام نمایدراهبری مطالعات و 

پروژه های "، "تصمیمات"طرح و سند )شامل برنامه، گزارش  تایید
 ("طرح های سرمایه گذاری"و  "عمرانی

 کمیته برنامه ریزی شهرستان 
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طرح برنامه و تایید 

 برای تکثیر نهائی؟

 قبل از تکثیر نهائیاسناد و  ها کنترل شکلی و محتوائی گزارش

 کارفرما ) عامل چهارم (

 خیر

 بله

 د پس از انجام ا الحات احتمالی واسناتکثیر نهائی و  حافی گزارش ها، آلبوم نقشه ها و 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  طرح به تعداد نسخ مورد نظر بهبرنامه و حویل کلیه اسناد ت

 کارفرما

 مهندسین مشاور

 پایان

و  "پروژه های عمرانی"، "تصمیمات"تصویب سند )شامل 
 ("طرح های سرمایه گذاری"

 شورای برنامه ریزی و توسعه

مشخصات و الزامات ناظر به  
 گزارش مطالعات طرح

مشاور موظف اسمت   -1

کلیممه اسممناد و مممدارو شممامل  

همای  نقشه CDگزارش طرح و 

سمری   0رسمی و پشتیبان را در 

 همای رسممی را در  و آلبوم نقشه

در سمه   A6یا  A0قطع مناسب 

سری به کارفرما تحویل نمایمد.  

کلیه نقشمه همای طمرح در     -2

تهیه شمود و   6:00،000مقیاس 

در  مورت فقممدان نقشممه هممای  

پایه به مقیاس های فموق و یما   

دسترسممی بممه نقشممه هممای بمما  

مقیمماس دقیممق تممر، بمما توافممق  

کارفرما از مقیماس همای دیگمر    

 استفاده خواهد شد.

 

A 

 مهندسین مشاور

طرح و سند به کارفرما )عامل برنامه، تحویل یک نسخه کامل از گزارش، آلبوم نقشه های 

 ظور کنترل شکلی و محتوائی قبل از تکثیر نهائی/انجام ا الحات احتمالی چهارم( به من
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 1پیوست شماره  -23

 شرح خدمات

 تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی

 

 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 01ند الف ماده ب 6موضوع جزء 

 اتیکل: اول بخش

 در مقیاس ملی، استانی و محلی؛ ضرورتبیان مسئله و  -6-6

 ؛انجام کارن فرآیند ئیو تبشناسی روش -6-0

 (.ئیروستا ئیزااشتغالمبنا و چارچوب تحلیلی )رویکرد نظری احتمالی به تحلیل توسعه اقتصادی و   -6-9

 موجود وضع تحلیل و توصیف اسناد و دوم: بررسی بخش

های اجراء شده و در حال انجاما ممرتبط بما   ها و برنامهنا اسناد باالدستی و ارزیابی طرحئیتو یف، تحلیل و تب -0-6
 موضوع و مکان برنامه؛

 نا وضعیت منابع طبیعی و زیستی روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ئیتو یف، تحلیل و تب -0-0

نا وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یما  ئیو تبتو یف، تحلیل  -0-9
 بخش؛ 

نا وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی،  نایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف ئیتو یف، تحلیل و تب -0-1
 دهستان یا بخش؛

 از روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ ئینا فضائیتو یف، تحلیل و تب -0-0

-ساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصمادی و اشمتغال  نا قوانین و مقررات محدودیتئیتحلیل و تب تو یف، -0-1

 روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ ئیزا

جهمت تولیمد و عرضمه در بخمش      ئیانسمانی، زیرسماختی و فضما    -ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی قابلیت -0-1
 کشاورزی،  نعت و خدمات؛

ها، منابع تولید، نظمام فعمالیتی،   های فرادست و برنامهاحث بررسی اسناد و طرحگیری از مببندی و نتیجهجمع -0-8
 ها و تنگناها در روستاهای هدف دهستان یا بخش.و قابلیت ئیجایگاه فضا
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 ئیروستا ئیزااشتغال و اقتصادی  توسعه برنامۀ بخش سوم: تدوین

محلی جهت تدوین برنامه توسعه اقتصادی  نفعانتعریف و تحلیل فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذی -9-6
 های عمیق فردی، گفتگوهای مشارکتی، ... (؛)مصاحبه ئیزاو اشتغال

 ؛بخش یا دهستان هدفی روستاها ئیزااشتغال وی اقتصاد توسعهی راهبردهاو  اهداف انداز،چشم تعیین -9-0

روسمتاهای   ئیزاادی و اشتغالهای توسعه اقتصهای ا لی نسبی، رقابتی و استراتژیک و محرومزیت تعیین -9-9
 دهستان/ بخش در نظام کشاورزی،  نعت و خدمات و گردشگری؛

 پایداردر افق برنامه؛ سکونت و معیشت برای قبول قابل درآمد متوسط و اشتغال کمی هدف تعیین -9-1

های کارآفرینی مستقل )خصو ی و تعاونی( قابمل اجمراء توسمط سماکنین     های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع -9-0
 اندیشی با کارآفرینان محلی؛های مناسب از طریق گفتگو با اجتماع بومی و همبومی با استفاده از فناوری

ها و بررسی امکمان کاربسمت   های موفق در سایر استانهای کارآفرینی و اشتغال براساس تجربهپیشنهاد ایده -9-1
 آنها در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

 0 – 9بندی موارد اشاره شده در بندهای ا جوامع محلی جهت بررسی و اولویتهم اندیشی ب برگزاری کارگاه -9-1
 ؛1 – 9تا 

 بخش؛ یا دهستان هدف روستاهای در ئیروستا و خدمات تولیدات هدف بازار بررسی -9-8

 کیفی و کمی اهداف تحقق ذینفعان محلی برای ارتقاء ظرفیت نیاز جهت مورد هایآموزش و هامهارت تعیین -9-3

 بخش؛ یا دهستان هدف روستاهای ئیزااشتغال و اقتصادی هتوسع برنامه

مانند توانمندسمازی،   ئیهادهستان یا بخش هدف در زمینه ئیزاهای توسعه اقتصادی و اشتغالبرنامه تعیین -9-60
 ؛...  تعاونی، -دهی مشارکت مردمی و تشکیل شغلساز وکار سازمان تعیین

زای موجمودِ روسمتاهای همدف    های اقتصمادی و اشمتغال  یتاقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعال تعیین -9-66
 دهستان یا بخش؛

یما   روستاهای هدف دهسمتان  ئیزاگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالسرمایه هایبندی طرحو اولویت احصاء -9-60
  ؛بخش

روسمتاهای همدف    اقتصمادی  تحمرو  جهمت  هما پیشران اولویت و دارای خدمات یا تولید محورهای تعیین -9-69
 ا بخش؛ی دهستان

یا  روستاهای هدف دهستان در زیستمحیط حفاظت از و آب پایدار از منابع برداریبرای بهره الزم اقدامات -9-61
 بخش؛
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های توسعه در یمک یما چنمد دهسمتان و     کانون تعیینبندی ظرفیت روستاهای هدف دهستان برای اولویت -9-60
 توسعه؛ ظرفیت فاقد هایمحدوده و روستاها تعیین

 هایارتقاء مهارت و کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان ئیشناسا طریق از انسانی وینیر شناسیظرفیت -9-61

 یا بخش؛ روستاهای هدف دهستان آنها در

روستاهای  فعال خصو ی و عمومی موسسات نهاد،های مردمغیردولتی، سازمان عمومی نهادهای ئیشناسا -9-61
 یا بخش؛ هدف دهستان

روستاهای  اقتصادی ئیروستا ئیزااقتصادی و اشتغال  توسعة در ومیعم مشارکت جلب سازوکارهای تعیین -9-68
 یا بخش؛      هدف دهستان

 ها؛ها و پروژهو تعریف سهم تعهدات مالی بخش خصو ی، مردمی و دولتی در اجراء طرح تعیین -9-63

 ها؛ها و پروژهو تعریف مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی الزم جهت اجرای طرح تعیین -9-00

 نیاز؛ مورد ناپذیراجتناب هایزیرساخت و برنامه هدف اشتغال تحقق برای نیاز مورد تسهیالت میزان تعیین -9-06

 های ساالنه و تخصیص تسهیالت یا اعتبارات به تفکیک هر دهستان و روستا؛تهیه جدول و شبکه فعالیت -9-00

 گیری.نتیجه و بندیجمع -9-09
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 2پیوست شماره  -24

 * شرح خدمات

 ئینظومه های پایدار روستاتهیه طرح م

رقمی تنظیم شده است. در  0شرح خدمات تهیه طرح منظومه های پایدار روستائی بصورت مشروح و تا سرخط های * 

 رقمی درج شده است. 0سرخط های این مجموعه فقط تا 

 بخش اول

 فصل اول : روش مطالعه ) روش ها و فنون تحقیق (

 منظومه کالبدی-فصل دوم : ویژگیهای ساختاری

 موقعیت منظومه -0-6

 ای و عمرانی منظومهنوع، تعداد و حجم اعتبارات طرحها و پروژه های توسعه ئیتحلیل فضا -0-0

 شناختیبوم -ساختار محیطی -0-9

 ساختار کالبدی -0-1

 فرهنگی -ساختار اجتماعی -0-0

 ساختار اقتصادی -0-1

 مدیریتی -ساختار سیاسی -0-1

 جمع بندی: قابلیتها و محدودیتهای ساختاری منظومه -0-8

 : کارکردها )فعالیتها و روابط( منظومهفصل سوم

 شناختیبوم -فعالیتها و روابط محیطی -9-6

 اجتماعی -فعالیتها و روابط فرهنگی -9-0

 اشتغال و فعالیت -9-9

 ویژگیهای نظام و روابط تولید -9-1
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 مدیریتی -فعالیتها و روابط سیاسی -9-0

 کمیت و کیفیت کاربری اراضی در سطح منظومه -9-1

 کردی منظومهجمع بندی: قابلیتها و محدودیتهای کار -9-1

 منظومه ئیفصل چهارم: جریانها و پیوندهای فضا

 جریانها -1-6

 ئیپیوندهای فضا -1-0

 ئیجمعبندی: نقاط قوت و ضعف جریانها و پیوندهای فضا -1-9

 شبکة سکونتگاهی منظومه ئیفصل پنجم: ویژگیهای فضا

 منظومه ئیساختار فضا -0-6

 منظومه ئیسازمان فضا -0-0

 گاهی )بر اساس حوزه های درونی منظومه(کارکردی شبکه سکونت-جمع بندی: ویژگی ساختاری -0-9

 بخش دوم

 ئیفصل اول : تحلیل ساختار و سازمان فضا

 ئیاقتصادی اثرگذار بر ساختار و سازمان فضا-اکولوژیک و اجتماعی-عوامل محیطی -6-6

 منظومه در برنامه ها و سیاستهای طرحهای عمرانی ئیو توان نقش پذیری سازمان فضا ئیجایگاه فضا -6-0

 ( در سطح منظومهئی)شبکة کارآمد فضا ئیپذیری مطلوب ساختار و سازمان فضانع شکلامکانات و موا -6-9

 ن فر تها و محدودیتهای منظومهئیتب -6-1

 توسعة پایدار منظومه ئیریزی فضافصل دوم : برنامه

 چارچوب نظری برنامه ریزی -0-6

 تدوین چارچوبهای برنامة توسعة پایدار منظومه -0-0

 نظومهتدوین اهداف برنامة توسعة پایدار م -0-9
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 راهبردها و سیاست های توسعة پایدار منظومه -0-1

 انداز توسعه پایدار منظومه(مطلوب منظومه )چشم ئیسازمان فضا -0-0

 تهیة طرح توسعة پایدار منظومه -0-1

 های ضروری برای توسعة پایدار منظومهتدوین طرحها و پروژه -0-1

 فصل سوم: نحوه و مدیریت اجرای طرح

 مدیریت اجرا -9-6

 ظارت و بازنگری(نظام ارزیابی و پایش )ن -9-0

 بخش سوم

 فصل اول : معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح

 معیارها و ضوابط محیط زیست -6-6

 تنظیم و تدوین ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در کاربری های مختلف )در سطح منظومه( -6-0

 معیارها و ضوابط الگوی گسترش و رشد کالبدی روستا -6-9

 معیارها و ضوابط شبکه راهها -6-1

 وابط حرایم )رودخانه، خطوط انتقال نیرو، عنا ر با ارزش میراث فرهنگی و ...(معیارها و ض -6-0

 معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل -6-1

 سایر معیارها و ضوابط -6-1

 فصل دوم : نقشه های طرح

 نقشه های رسمی -0-6

 نقشه های پشتیبان -0-0


