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 به انضمام شرح خدمات بازبینی شده های نهاییالگوی تدوین گزارش - 1

( 72( بند )الف( ماده )1زایی )جزء )الزام کننده تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال یِباعنایت به متن قانون   

 11/60/1910مورخ  1564057ای به شماره ای که طی نامهنامهو همچنین پیرو شیوهقانون برنامه ششم توسعه( 

برای هر  «سه بخش مجزاء»ها ارسال شده است؛ مطلوب است تدوین گزارش نهایی مطالعه برنامه در به استان

های مجزاء بخاطر انسجام مطالعه، جلوگیری از تنظیم گزارش در بخشبدیهی است که استان مد نظر قرار گیرد. 

باشد. از اینرو مقتضی است اری در فرآیند انجام کار میتکرار مطالب در خروجی مطالعه و پرهیز از دوباره ک

ا همجریان تهیه برنامه، خروجی مطالعه آن استان را براساس فصول ذیل و متناسب با شرح خدمات هریک از بخش

گردد و تمامی مفاد شیوه گردد بازبینی و اصالح فقط شامل شرح خدمات میتنظیم نمایند. ضمناً یادآور می

 یابد:کور در شکل سابق خود تداوم میای مذنامه

 روستایی زاییاشتغال و اقتصادی هتوسع برنامه کلیاتبخش اول: 

این بخش از خروجی مطالعه در برگیرندۀ کلیات تدوین برنامه شامل بیان مسئله، ضرورت انجام برنامه،     

مطالعه برای کل استان فقط برای یک شناسی انجام کار خواهد بود. لذا این قسمت از چارچوب تحلیلی و روش

 هایسال در صورت نیاز برایگیرد. همچنین سطح محلی ذیل آن قرار می یهابار تنظیم شده و در ادامه، گزارش

مجدداً همین گزارش مبنا قرار گرفته خواهد و یا مجری تهیه برنامه بنا به ضرورت،  ،بعد جهت انجام مطالعه

ن را به روز یا اصالح خواهد نمود و به عبارتی نیاز به تدوین مجدد گزارش برای مطالب و موارد کمی و کیفی آ

میدانی است که الزم است مجری  –گردد این سطح از مطالعه اسنادی های زمانی بعد نخواهد بود. یادآور میدوره

 رار دهد.ور کار خود قتدوین مطالعه با غور در اسناد مرتبط و مرور میدانی در مناطق هدف تدوین برنامه را دست

تذکر اینکه در صورتی که چندین مشاور در یک استان در تدوین برنامه  مشارکت دارند، این فصل از گزارش    

 ردد.گدر هماهنگی کامل مجریان تهیه برنامه با نظارت و مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تدوین می

 باشد:خروجی مطالعات تنظیم برنامه شامل بندهای ذیل میدر این راستا شرح خدمات این فصل از 

 ؛بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری - 1 – 1

 .محلی –شهرستانی  ،بیان مسئله و ضرورت انجام طرح در مقیاس استانی -2 – 1

 ؛(انیبا مالحظات است روستاییزایی مبنا و چارچوب تحلیلی )رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و اشتغال - 3 – 1

 ؛شناسی تدوین برنامه برمبنای الگوهای نظریروش –4 – 1

 .نفعان(فرآیندها و اقدامات میدانی با مشارکت ذیفرآیند انجام کار )تبیین – 5 – 1
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 موجود وضع تحلیل و توصیف اسناد و دوم: بررسیبخش 

برای مجری تهیه برنامه از فضایی و کسب بینش جامع پر واضح است هدف از این سطح از مطالعه درک      

رکرد آن ای و کاروستاهای هدف برنامه است تا بدینوسیله قادر باشد در فصل بعدی تدوین برنامه با نگاه شبکه

 نامههدر شیوزایی را ارائه دهد. از اینرو روستا در پهنه واقع شده، پیشنهادات و راهکارهای توسعه اقتصادی و اشتغال

هستان ای در قالب دانتخاب روستا به شکل پهنه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی تاکید شده است تا

باشد. لذا بخشی از خروجی مطالعه در سطح دهستان مشترک خواهد. از آنجا که این اشترک موجب یا بخش 

ح از مطالعه تنها یک بار برای همه تکرار مطالب برای هریک از روستاهای هدف خواهد شد، از اینرو این سط

روستاهای های آتی، برای مطالعه گردد. همچنین برای سالروستاهای هدف دهستان یا بخش )پهنه( تنظیم می

و مجری تهیه برنامه براساس نیاز و تغییرات احتمالی  مورد استفاده قرار گرفتههمین گزارش  باقیمانده از این پهنه

گردد این سطح مطالب کمی و کیفی گزارش موجود را به روز کرده و مجدداً آن را مبنا قرار خواهد داد. یادآور می

ای همیدانی است. در سطح اسنادی الزم است مجری تدوین برنامه به اسناد فرداست، گزارش –از مطالعه اسنادی 

ای هگیری از مصاحبهاستفاده نموده و در سطح میدانی بهره در سطح استان ی و مطالعات از پیش انجام شدهآمار

ه الزم بساختار یافته و بررسی حضوری و مشارکتی در منطقه مورد مطالعه را در دستور کار خود قرار دهد. نمیه

ه وضعیت کلی دهستان یا بخش )پهنه( در هریک از بندهای این فصل از شرح خدمات ضمن مطالعذکر است که 

 جایگاه هر یک از روستاهای هدف در موضوع مورد نظر مورد توجه قرار گیرد.

 باشد: در این راستا شرح خدمات این فصل از خروجی تنظیم برنامه شامل بندهای ذیل می

 ؛و روستاهای هدف موقعیت جغرافیایی دهستان – 1 – 2    

های اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط ها و برنامهتوصیف، تحلیل و تبیینِ اسناد باالدستی و ارزیابی طرح - 2 – 2       

 ؛زایی روستاهاۀ توسعه اقتصادی و اشتغالبا موضوع و مکان برنام

 توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع طبیعی و زیستی روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ -3 – 2       

توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان  - 4 - 2       

 یا بخش؛ 

توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنایع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف  - 5 – 2

 دهستان یا بخش؛

 از روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ و سلسله مراتب سکونتگاهی توصیف، تحلیل و تبیینِ فضایی - 6 – 2      

-ساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالتوصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیت - 7 – 2

 زایی روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

هت ج منابع تولید و نظام فعالیتی ،انسانی، زیرساختی و فضایی -عی، اجتماعی ها و تنگناهای طبیقابلیت - 8 – 2     

 ؛روستاهای هدف دهستان یا بخش  تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات
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 ؛دهستان یا بخشزایی توسعه اقتصادی و اشتغال هایسیاستانداز و تعیین اهداف، چشم - 9 -  2    

 ؛ها، منابع تولید، نظام فعالیتیهای فرادست و برنامهگیری از مباحث بررسی اسناد و طرحنتیجه بندی وجمع - 11 – 2    

 ها و تنگناها در روستاهای هدف دهستان یا بخش.جایگاه فضایی و قابلیت

 زایی روستای هدفبخش سوم: برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال  

بعد از ارائه یک مطالعه واحد برای تمامی روستاهای هدف مورد نظر استان در یک سال برنامه )سطح اول( و    

همچنین با ارائه یک مطالعه واحد در سطح یک پهنه )شامل چند روستا در مقیاس بخش یا دهستان( نوبت به 

این سطح از گزارش مجزاء خواهد رسد که برای هر روستا تنظیم خروجی مطالعه در سطح روستاهای هدف می

های کمی؛ با رویکرد غالب مشارکتی به گیری از دادهبود. در این سطح از مطالعه مجری تدوین برنامه با بهره

پردازد. در این راستا شرح خدمات این فصل از تهیه برنامه شامل بندهای تدوین برنامه در سطح روستای هدف می

  باشد:ذیل می

 ؛در روستای هدف های کسب و کارهای ارزش، تولید و خوشهسنجی ایجاد زنجیرهشناسایی و امکان - 1 –  3

ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع بندی قابلیتشناسایی، توصیف و اولویت - 2– 3

 تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال روستا؛

 کار؛ جویای خانوار سرپرستان و جوانان شناسایی طریق از انسانی نیروی شناسیظرفیت - 3 – 3

رای ب ها و خدماتهای روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتبندی مهمترین ظرفیتشناسایی و اولویت - 4 – 3

 تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا؛

مرتبط با  و غیربومی، بومی افرادهای کارآفرینی قابل اجراء توسط های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع - 5 – 3

 ها و محورهای تولید؛ها، مزیتظرفیت

 زایی روستا؛توسعه اقتصادی و اشتغالبرنامه نتایج کیفی و کمی مورد انتظار تعیین  - 6 - 3

 زای موجودِ روستا؛اقتصادی و اشتغالهای تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت - 7 – 3

 تا؛زایی روسهای اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه - 8 – 3

زایی با مقیاس ذاری توسعه اقتصادی و اشتغالگهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت - 9 – 3

-ها و پروژهطرحهر یک از تعیین هدف کمی اشتغال ح روستا، دهستان، بخش یا شهرستان و در سطکارکردی 

 ؛یزایتوسعه اقتصادی و اشتغالهای 

 روستا؛ زایاشتغال گذاریهای سرمایهها و پروژهتعیین و شناسایی بازار هدف تولیدات و خدمات طرح - 11 – 3

تسهیالت مورد نیاز در منابع و تعیین سهم تعهدات مالی بخش خصوصی، مردمی و دولتی و میزان  - 11 – 3

 ها و تحقق اشتغال؛ها و پروژهاجراء طرح

یتی، مدیر –، سازمانی ناپذیراجتناب تعیین و تعریف مالحظات و الزامات محیطی، اقتصادی، زیرساختی -12 – 3

 گذاری؛های سرمایهها و پروژهاجتماعی و نهادی جهت اجرای طرح
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انون ق»زایی و تسهیالت موضوع های پیوند بین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالظرفیتشناسایی  - 13 – 3

 «لیم توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت

  و ارائه طریق؛

 و ارائه ماتریس برنامه. بندیجمع - 14 – 2

 زایی )ماتریس برنامه(خالصه کاربردی تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال –جدول 

 سطح موارد خروجی مطالعه

 
مسائل کلیدی در خصوص توسعه اقتصادی و 

 زایی روستایی استاناشتغال
 استان

 
مسائل کلیدی در خصوص توسعه اقتصادی و 

 شهرستانزایی روستایی اشتغال
 شهرستان

 
مسائل کلیدی در خصوص توسعه اقتصادی و 

دهستان یا بخشزایی روستایی اشتغال  

 دهستان یا بخش

ها قابلیت   

 تنگناها 

 اهداف 

اندازچشم   

هاسیاست   

 
مسائل کلیدی در خصوص توسعه اقتصادی و 

 هدف زایی روستایاشتغال

 روستا

انتظارنتایج کیفی و کمی مورد    

 
های اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت

زای موجودِ روستااقتصادی و اشتغال  

با کارکرد در مقیاس فضایی گوناگون هابرنامه   

با کارکرد در مقیاس فضایی گوناگون  هاپروژه   

 مالحظات و الزامات 

 

 وین گزارش نهایی برنامه تهیه شدهتدنگارشی  ساختار - 2

چنانچه در باال اشاره شده است هر استان در پایان مطالعه یک گزارش در سطح استان، چند گزارش در سطح 

های آن استان و چندین گزارش مجزا از روستاهای یک بخش یا دهستان های متعدد شهرستانها یا بخشدهستان

دی بنهای آن استان دستهم شهرستانهای مستقل به ناهای استان در پوشهخواهند داشت. لذا مطلوب است گزارش
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 .گرددهای مجزای روستاهای هدف و گزارش دهستان مربوطه ضمیمه میگزارش هاشده، که در هریک از آن پوشه

پیشنهاد  تهیه گردد. همچنین1:15 فاصله بین خطوطبا  Word 7619 افزارتحت نرمها مطلوب است گزارش

باشد. ( 54/7در حالت نرمال )حاشیه از باال و پایین و راست و چپ  باشد و  4A کاغذ روی هاگزارش گرددمی

های ها و شکلجدولو  باشد B Nazanin 19 و متن اصلی گزارش ضخیم B Nazanin 14 هاگزارشاصلی  تیترهای

آنها ضخیم و در باالی   B Nazanin 11 قلم عناوین جداول و اشکال با  بوده و کیفیت مطلوبدارای  گزارش

  .نازک نوشته شود B Nazanin 11  نگاشته شود و همچنین متن داخل جدول و اشکال

 ریزی و توسعه استان الگوی تدوین گزارش برای تصویب برنامه در شورای برنامه - 3

قانون ( 72( بند )الف( ماده )1زایی )جزء )چنانچه در قانونِ الزام کننده تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال   

استان  ریزیبرنامه ششم توسعه( اشاره شده است؛ این برنامه بعد از تهیه باید به تصویب شورای توسعه و برنامه

د ها از مجریان تدوین برنامه تقاضا نماینریزی استانمربوطه برسد. از اینرو مقتضی است تا سازمان مدیریت و برنامه

دمات باال، مطابق با ساختار ذیل، خروجی مشخصی از مطالعه برنامه عالوه بر ارائه گزارش کامل مطابق با شرح خ

به  و استخراجریزی و توسعه استان زایی روستای هدف را برای تصویب در شورای برنامهتوسعه اقتصادی و اشتغال

 گزارش اصلی ضمیمه نمایند. بدیهی است که اصل گزارش به عنوان سند پشتیبان آن برنامه خواهد بود. ضمناً

تصویب شده است را برای توسعه استان ریزی و برنامهمصوب شورای که در برنامه  مختصرگزارش که الزم است 

 مسئوالن محلی شامل دهیار، بخشدار، فرماندار و ... نیز ارسال گردد.  
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 توسعه استانریزی و برنامهبرای تصویب در شورای  زاییتوسعه اقتصادی واشتغالبرنامه  –جدول 

 شرح عنوان ردیف

 شهرستان:                                 بخش:                            دهستان:           نام روستا:                   مشخصات عمومی روستا 1

                 :نرخ رشد جمعیت             تعداد خانوار:                               تعداد جمعیت:                مشخصات اجتماعی روستا 2

 مشخصات اقتصادی روستا 3
 نوع فعالیت اقتصادی روستا در بخش:

          خدمات و گردشگری:                                              صنعت:                                               کشاورزی:    

 های زیربنایی:برخورداری                   وضعیت طبیعی روستا:               مشخصات کالبدی روستا 4

5 
اهداف برنامه در سطح دهستان یا 

 با تاکید بر روستای هدف بخش

 

6 
انداز برنامه در سطح دهستان یا چشم

 با تاکید بر روستای هدف بخش

 

7 
دهستان برنامه در سطح های سیاست

 با تاکید بر روستای هدف یا بخش

 

8 

امه برن نتایج کیفی و کمی مورد انتظار

 زاییتوسعه اقتصادی و اشتغال

 روستای هدف

 

9 

اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت 

زای های اقتصادی و اشتغالفعالیت

موجودِ روستا به تفکیک دستگاه یا 

 های متولیاهگدست

 

11 

های توسعه اقتصادی و احصاء برنامه

 به تفکیک دستگاه زایی روستااشتغال

 های متولیاهگیا دست

 

11 

توسعه اقتصادی و  هایها و پروژهطرح

 به تفکیک دستگاه زایی روستااشتغال

 های متولیاهگیا دست

  

12 
به تفکیک دستگاه  مالحظات و الزامات

 های متولی اهگیا دست

 

 


