
 برنامه بخش ها ،غ، اررا و باببینیابال، تایید، تصویب، فعالیت های فرایندی مطالعات، منتهی به تدوین

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بنجان 25/02/1399مورخ  13311/20پیوست نامه شماره 

 
 تاریخ / پیش روشده فعالیت های انجام ردیف

1 
تصویب  و ، کار گروه آمایش، برای رمعبندیدستگاه ها استانی تشکیل دفتر مطالعات، برگزاری نشست های

 ساب و کار اررائی مطالعات و تدوین برنامه بخش ها.
 1391مرداد 

2 
ستگاه انتظارات دبرگزاری رلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برای ارائه ساب و کار اررائی و رمعبندی 

 های شهرستانی و کمیته های برنامه ریزی.
 1391شهریور 

 1391مهر  راه اندابی سایت مطالعه. 3

 1391مهر  لیاتی.سابماندهی تیم نظارت عم 4

 1391مهر  برگزاری رلسات تعاملی با دستگاه های استانی و شهرستانی و رمعبندی انتظارات مطروحه. 5

 1391مهر  باالدست استانی و شهرستانی و منابع آماریرمع آوری اسناد  6

1 
مشارکتی  رلساتتدوین پرسشنامه روستا، ضمن تعامل با مرارع ذیربط، به عنوان تمهیدات ناظر به برگزاری 

 با مقامات روستاها )دهیار، اعضای شورای اسالمی و سایر مرارع(
 1391مهر 

8 
تعامل با مرارع ذیربط، به منظور رمع آوری اطالعات ثبتی اب تدوین پرسشنامه دستگاه های اررائی، ضمن 

 دستگاه های استانی.
 1391آبان 

 1391آبان  نظر خواهی اب سمن ها و مراکز آموبش عالی در ارتباط با پرسشنامه های روستا و دستگاه های اررائی. 9

10 
با هدف کسااب رهنمود های البم در تعامل با مرارع ملی، سااابمان برنامه و بودره و بنیاد مسااکن کشااور، 

 بخش های تابعه شهرستانی استان بنجان. و تدوین برنامه پیشبرد موفقیت آمیز مطالعات

آبان و بهمن 

1391 

برگزاری رلساات هماهنگی با مسالولین میلی )بخشاداران( و رلسات مشارکتی با مقامات روستا )دهیار، رئیو شورای اسالمی و ...(، با هدف  11

 سنجی و رمع آوری اطالعات حول میور توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی.نیاب 

تا  1391آبان 

 1398اردیبهشت 

تدوین ویرایش اول پیش نویو مقدماتی گزارش برنامه توساعه اقتصاادی و اشاتغالزائی روسااتاهای استان  12

 سابمان برنامه و بودره کشور. بنجان مبتنی بر شرح خدمات ابالغی اب سوی

، در 1391اب آذر ماه 

حال تکمیل، ارائه 

 1399شهریور 

  



 برنامه بخش ها ، اررا و باببینیابال،غ، تایید، تصویب، فعالیت های فرایندی مطالعات، منتهی به تدوین

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بنجان 25/02/1399مورخ  13311/20پیوست نامه شماره 

 
 تاریخ فعالیت های انجام شده/ پیش رو ردیف

تدوین ویرایش اول پیش نویو مقدماتی گزارش طرح توساعه پایدار منظومه های روسااتائی استان بنجان  13

 ابالغی اب سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشورمبتنی بر شرح خدمات 

، در 1391اب آذر ماه 

حال تکمیل، ارائه 

 1399شهریور 

تهیه چارچوب رمعبندی مطالعات و تدوین ساند برنامه توساعه اقتصادی، اشتغال بائی و طرح توسعه پایدار  14

 و تدوین برنامه( منظومه های روستائی استان بنجان )مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات

اردیبهشت و 

 1398خرداد 

15 
 رمعبندی اولیه اب رلسات هماهنگی با مسلولین میلی )بخشداران( و رلسات مشارکتی با مقامات روستا )دهیار، رئیو شورای اسالمی و ...(

 سند برنامه منتهی به تهیه ویرایش اول مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات و تدوین برنامهمبتنی بر چارچوب 
تیر  و مرداد 

1398 

16 
به  منتهیویرایش اول سند برنامه،  مرور و بررسی با هدف دساتگاه های شاهرساتانیبرگزاری رلساات هماهنگی با 

 گزارش باببینی ویرایش اول سند برنامهتهیه 
 آبانمرداد تا 

1398 

11 
ه عنوان ب دومرلساات کمیته برنامه ریزی شاهرستان ها و تدوین ویرایش  در  گزارش باببینی ویرایش اول ساند برنامهارائه 

 ها. موید کمیته برنامه ریزی شهرستان نظر

 مرداد تا بهمن

1398 

18 
و  بیربنائی، توسعه روستائی، عشایری، شهریکارگروه آمایش و  کمیتهدر رلسه گزارش سند برنامه  دومارائه ویرایش 

 کمیته و کارگروهموید آمایش سربمین و مییط بیست و اعمال اصالحات پیشنهادی، و کسب نظر 
 1399خرداد 

19 
کارگروه بیربنائی، توسعه روستائی، عشایری، شهری و آمایش و  ، نسخه تایید شده در کمیتهساند برنامهارائه گزارش 

 .شورا اخذ مصوبه اب  ودر رلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  مییط بیستآمایش سربمین و 
 1399تیر 

 ررایابرگزاری کارگاه های آموبش تساهیلگری به منظور استااده اب ظرفیت دهیاران به عنوان تسهیلگران  20

 انی.شهرستو پشتیبانی دستگاه های استانی و با بهره گیری اب خدمات مهندسین مشاور سند برنامه 

خرداد و تیر 

1399 

21 
ر قالب داررای سند برنامه به منظور  )کمیته برنامه ریزی شهرستان ها( به دستگاه های اررائی و فرمانداری هانساخه مصوب سند برنامه ابال،غ 

 های سرمایه ای. با بهره گیری ار اعتبارات طرح های سرمایه گذاری، عملیات راری و تملک دارائیو بودره های سنواتی استان 
 1399مرداد 

با راهبری سااابمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت سااتادی ادراه کل بنیاد  سااند برنامهپیگیری اررای  22

 مسکن انقالب اسالمی و با کاربست ظرفیت تسهیلگری دهیاران و خدمات مهندسین مشاور.

تا  1399اب مرداد 

 1400پایان 

مصوبات پیشنهادی، طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، مستند به  باببینی فهرسات فعالیت ها، 23

 1399تجارب اررائی منتهی به اساند 

فروردین و 

 1400اردیبهشت 

24 
و لزوم  انطباق با مااد سرفصل های توسعه روستائی و اشتغال بائی  1399-1400با بهره گیری اب تجارب اررائی سال های  ساند برنامهباببینی 

 در چارچوب تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و شورای برنامه ریزی و توسعه. (1401-5) توسعه برنامه هاتم
 1400بمستان 

 


