
شرح خدمات مدیریت و اجرای طرح های اثربخش منظومه روستایی                                      ویرایش ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

اهداف طرح:
ارتقای سطح زندگی ساکنان در راستای برخورداری از امکانات زیستی و رفاهی؛ -۱
گسترش روابط مکمل بیناسکونتگاهی در راستای پیوندهای روستایی- شهری؛ -۲

ترغیب فعالیتهای اقتصادی با تاکید بر اقتصادی فعال و پویا؛ -۳
ایجاد فرصتهای برابر برای ساکنان؛ -۴

ترغیب حفاظت از محیط طبیعی و یادمانهای تاریخی-فرهنگی؛ -۵
ایجاد محیطی قابل زیست و پایدار برای زندگی و فعالیت. -۶

شرح خدمات مدیریت و اجرای طرح های اثر بخش عمران و توسعه(در قالب مطالعات طرح"توسعه 
پایدار منظومه های روستایی")

ارائه خالصه گزارش مطالعات طرح (خالصه مدیریتی)، شامل موارد زیر: -۱
خالصه وضعیت نارسائیها و امکانات(قابلیتها و محدودیتهای) توسعه در طرح منظومه؛ -۱-۱

معرفی شبکه فضایی پیشنهادی منظومه، حاوی ساختار فضایی، روابط و پیوندها و جایگاه عملکردی  -۲-۱
سکونتگاههای منظومه(همراه با نقشه های متناسب)

معرفی اهداف، راهبردها و سیاستهای عمران و توسعه منظومه  -۳-۱
ماهیت و چارچوب ادراکی(طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی) -۲

تبیین و درک مفاهیم مرتبط  -۱-۲
چارچوب ادراکی  -۲-۲

۲-۳- ارتباط منطقی توسعه فضایی(پهنه) و محلی(روستا، مزرعه، مکان)
ارزیابی و انتخاب طرحهای اثربخش خرد(کسب و کارهای خرد) و متوسط1 -۳

ارایه طرح ها و پروژه های اثربخش   -۱-۳
الزامات موثر بر انتخاب پروژه های اثربخش  -۲-۳

الف) الزامات زیست محیطی  

1 - در این بند مشاور عالوه بر تعیین پروژه های خرد که ممکن است در ذیل پروژه های متوسط تعریف شوند و در سطح روستا توسط سرمایه 

گذار درون یا بیرون روستا (با توجه به الزامات موثر) راه اندازی شوند، بایستی به معرفی برخی از پروژه های خرد (کسب و کارهای خرد) که در 

سطح خانوار امکان شکل گیری و راه اندازی را دارند، هم بپردازد.  



شرح خدمات مدیریت و اجرای طرح های اثربخش منظومه روستایی                                      ویرایش ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

ب) الزامات اجتماعی – فرهنگی 

ج) الزامات اقتصادی 

د)  الزامات کالبدی-فضایی 

ه) الزامات مدیریتی – نهادی (بررسی ارتباط و سازگاری با طرحهای فرادست) 

ارزیابی و انتخاب طرحها و پروژه ها اثربخش دارای اولویت -۳-۳
تعیین زنجیره عرضه و ارزش طرحها و پروژه های2 منتخب اقتصادی -۴-۳

ارزیابی و انتخاب کسب و کارهای خرد در روستاهای هدف(با تاکید بر تهیه طرح توجیهی در کسب و  -۵-۳
کارهای شاخص)

ارزیابی همسویی اقدامات اجرایی با اهداف، راهبردها و سیاستهای و سازمان فضایی پیشنهادی طرح -۶-۳
ارایه بسته های اجرایی3 و ارزیابی دستاوردها و پیامدهای طرحها و پروژهها -۴

۴-۱- اولویتهای اجرایی طرحها و پروژه ها
 الف) تهیة بستههای اجرایی طرحها و پروژههای اثربخش متوسط

 ب) تهیة بستههای اجرایی طرحها و پروژههای اثربخش خرد (کسب و کارهای کوچک)

2 - با توجه به زنجیره عرضه و ارزش، ضروری است مکان استقرار اجزای زنجیره مبتنی بر سازمان فضایی پیشنهادی تعیین شود.

3 - در بسته اجرایی تعیین نوع طرح و پروژه، حجم و منابع اعتباری، زمان، دستگاه متولی و دستگاههای همکار، مکان اجرا الزامی است. 
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توزیع فضایی نوع و حجم اعتبارات طرحها و پروژهها -۲-۴
دستاوردها و پیامدهای اجرای طرحها و پروژهها4 (در ابعاد مختلف محیطی-اکولوژیک، اجتماعی- -۳-۴

فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، روابط و پیوندهای بین سکونتگاهی)
اثربخشی عرصه محیطی – اکولوژیک -۱-۳-۴

اثربخشی عرصه اجتماعی- فرهنگی -۲-۳-۴
اثربخشی عرصه کالبدی -۳-۳-۴

اثربخشی عرصه اقتصادی -۴-۳-۴
عرصه روابط و پیوندهای بیناسکونتگاهی: -۵-۳-۴

نحوة اجرا و مدیریت طرح (با تاکید بر بسته های اجرایی و کسب و کارهای متوسط در  -۵
سطح منظومه و روستا)

تعیین نحوه اجرای طرح (سازوکار اجرای طرح با تاکید بر اجرای مشارکتی) -۱-۵
الف) شناسایی کنشگران رسمی، مردم نهاد، خصوصی و ...   

ب) نهادسازی مبتنی بر کنشگران موثر در سطح منظومه و روستاها (ترجیحا مبتنی بر ساختارهای حقوقی  

موجود)
ج) تعیین ارکان نهاد ها 

مأموریتها و اقدامات مشارکتی در اجرای طرحها و پروژه ها (مبتنی بر ارکان نهادها)  -۲-۵
تعیین شبکه روابط درونی و بیرونی نهاد با سازمانها و ...  -۳-۵

نحوه توانمندسازی نهادها  -۴-۵

ارایه مدل سازمانی نهادها (مبتنی بر بندهای قبلی) -۵-۵
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نظام ارزیابی و پایش (نظارت و بازنگری) -۶
تعیین معیارها و شاخص های پایش اهداف، راهبردها و سیاست های طرح توسعه منظومه  -۱-۶

طراحی فرم های ارزیابی و پایش(فرابخشی و بخشی) -۲-۶
طراحی و تدوین چارچوب گزارش ارزیابی و پایش (فرابخشی و بخشی) -۳-۶

تعیین سازوکار نقش پذیری کنشگران محلی (خبرگان روستایی، نهاد های غیردولتی، و ... ) -۴-۶
تعیین کنشگران اصلی دریافت کننده گزارش بر اساس نظام همکاری و هماهنگی اقدام و اقدامات پشتیبان -۵-۶

طراحی مدل ارزیابی و پایش (مبتنی بر بندهای قبلی) -۶-۶


