
 

 1 | ص

 بسمه تعالی

 گزارش تهیه پیشنهادی چارچوب

 «ویرایش چهارم»

 

 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بخش اول: بررسی
 .هدف روستاهای و دهستان جغرافیایی موقعیت -

 مکان و موضوع با مرتبط انجامِ حال در و شده اجراء هایبرنامه و هاطرح ابیارزی و باالدستی اسناد تبیینِ و تحلیل توصیف، -

 به تفکیک بخش و روستاهای مورد مطالعه. روستاها اشتغالزایی و اقتصادی توسعه برنامۀ

 .بخش یا دهستان هدف روستاهای زیستی و طبیعی منابع وضعیت تبیینِ و تحلیل توصیف، -

 بخش؛ یا دهستان هدف روستاهای زیرساختی و اقتصادی اجتماعی، انسانی، منابع وضعیت تبیینِ و تحلیل توصیف، -

  بخش یا دهستان هدف روستاهای در تولیدی نظام وضعیت تبیینِ و تحلیل توصیف، -

  بخش یا دهستان هدف روستاهای از سکونتگاهی مراتب سلسله و فضایی تبیینِ و تحلیل توصیف، -

 هاسکونتگاه نیب یوندهایو پ اناتیجر ییشناسا -

 روستاهای اشتغالزایی و اقتصادی توسعه در نهادی محدودیت و سازمحدودیت مقررات و قوانین تبیینِ و تحلیل وصیف،ت -

 ،بخش یا دهستان هدف

 در عرضه و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع فضایی، و زیرساختی انسانی،-اجتماعی طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت -

 بخش یا دهستان هدف روستاهای خدمات و صنعت کشاورزی، بخش

 هدف روستای اشتغالزایی و اقتصادی توسعه برنامهبخش دوم: 

 هدف روستای در کار و کسب هایخوشه و تولید ارزش، هایزنجیره ایجاد امکانسنجی و شناسایی -

 فعالیتی نظام و منابع تولید فضایی و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت بندیاولویت و توصیف شناسایی، -

 روستا اشتغال و تولید جهت

 کار جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی  ظرفیت شناسی -

 تولید محورهای برای تعیین خدمات و هافعالیت برندسازی بر تاکید با روستا هایظرفیت مهمترین بندیاولویت و شناسایی -

 روستا. اقتصادی تحرک جهت هاپیشران و اولویت دارای خدمات یا

 و هامزیت ها،ظرفیتبا  مرتبط غیربومی، و بومی افراد توسط اجراء قابل کارآفرینی هایطرح با مرتبط هایایده جمع آوری -

 تولید محورهای

 روستا اشتغالزایی و اقتصادی توسعه برنامه انتظار مورد کمی و کیفی نتایج تعیین -

 روستا موجودِ اشتغالزای و اقتصادی هایفعالیت ظرفیت ارتقاء برای مناسب اقدامات تعیین -

 روستا اشتغالزایی و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء برای اشتغالزایی و اقتصادی توسعه های برنامه تعیین -

 روستا سطح در مقیاس کارکردی با اشتغالزایی و اقتصادی توسعه گذاریسرمایه هایپروژه و هاطرح بندیاولویت و تعیین -

 


