


سمینار آموزشی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی

:بخش دوم
برنامه ریزی فضایی توسعه یکپارچه محلی

حوزه عمران روستایی

دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها

1397-آبان ماه-زنجان



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش و )روش شناسی 
(ابزار

فرم خروجی

جایگاه منظومه در برنامه ها و طرحهای فرادست

ان طرح های آمایش و توسعة است

(جامع)طرحهای توسعه و عمران 
ناحیه ای

ت سایر طرحهای تهیه شده در دس
اجرا 

های شناسایی ظرفیت: جمعبندی
ی قانونی، سیاستی و برنامه ا

منظومه

ات گردآوری سوابق و گزارشات  طرح ها و مطالع-
فرادست انجام شده در محدوده طرح شامل 
ناحیه مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات طرح جامع

ای،

ق طرح جامع توسعه كشاورزی، طرح جامع مناط-
و حتی طرحهای نقطه ای...نمونه گردشگری و 

روستایی

در استخراج خروجی ها و نتایج طرحهای مذكور-
ارتباط با منظومه مورد مطالعه

ترسیم تعیین جایگاه، نقش ها و رسالت های آتی-
رزمینیشده برای منظومه در ساختار كالن فضای س

استفاده از تجارب مطالعات انجام شده-

هماهنگی با طرح های مصوب شده-

فی توصی–تحلیل كیفی -
(حتوا تحلیل م)اسناد باالدست 

متن و جدول-



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی

ظومهکارکردی مؤثر بر توسعه پایدار من-تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری

اكولوژیک-محیطی

كالبدی

فرهنگی  -اجتماعی

اقتصادی

مدیریتی  

اییساختار و سازمان فض

تحلیل : جمعبندی
ی اثرگذاری و اثرپذیر

و تعیین عوامل و 
نیروهای كلیدی 

منظومه

از عوامل هریک( موانع )تحلیل قابلیتها و محدودیتها -
...( محیطی، اجتماعی و)پنجگانه 

همربوط( فعالیتها و روابط) تحلیل كاركردها -

:ودر مبحث ساختار و سازمان فضایی

یوندهای سطح بندی سکونتگاه ها بر اساس روابط  و پ-
ی مجموعه ها بین سکونتگاهی موجود و تعییین و شناسای

و منظومه های كاركردی موجود

تبیین قابلیت ها و محدودیت های كاركردی و-
ن فضایی استفاده از نتایج آن در تشریح ساختار و سازما

منظومه

اسنادی-

استتتتفاده از سی تتتتم اطالعتتتات-
(RSو GIS) جغرافیایی 

جهتت Excelاستفاده از نرم افزار-
استخراج داده هتای متورد نیتاز از 
و نتایج سرشتماری عمتومی نفتوس

...م کن، سرشماری كشاورزی و 
، AHPاستتتتفاده از روا هتتتای -

شتتتتتاخز مركزیت،گتتتتتتاتمن، 
ه و كاركردی، مدل ویژگی، تجزیت

...تحلیل متغیرهاو 
جهتتت SWOTاستتتفاده از متتدل -

ضتع،، تحلیل و تبیین نقاط قوت و
فرصت ها و تهدیدها

ته هاتحلیل كیفی اطالعات و یاف

متن، جدول و -
نقشه



بابلکنارفرصتها و محدودیتهای منظومه 

بوم شناختی در سطح منظومه-فرصتها و محدودیتهای محیطی-1

فرصت ها

وجود شرایط اقلیمی مساعد فعالیت های گردشگری و کشاورزی
وجود منابع آبی متعدد سطحی و زیر سطحی در سطح منظومه
 ؛(عمدتا باغداری مرکبات و زراعت برنج)حاصلخیزی خاک جهت انجام فعالیت های کشاورزی
 فراهم بودن شرایط برای کشت گیاهان دارویی نظیر استویا و گل گاوزبان
 (و تشی،  شغال، خوک، ابیا، کبک، قرقاوول)وجود گونه های متنوع جانوری...
 (زلنگو اناریجهگزنه، پونه، بارهنگ، ازگیل ، ولیک و دو گونه بومی منطقه )رویش گیاهان دارویی نظیر
 (ممرز، کرات، بلوط، خرمندی، ملج، نمدار، انجیلی، توسکا)وجود گونه های متنوع گیاهان صنعتی و غیر صنعتی
پایین بودن میزان فرسایش خاک در سطح منظومه
وجود دو موقعیت کوهپایه ای و جلگه ای در منظومه که فرصت های متعددی را به لحاظ کشاورزی و گردشگری برای منظومه پدید آورده است
وجود مناطق گردشگری نظیر هفت آبشار تیرکن و پارک جنگلی بزجفت؛
 نار، شیردارکال، روستاهای کاردگرکال، درونکال شرقی، چهره، ازارسی بابلک)برخوردار از  چشم اندازه منحصر به فرد به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه

(مرزیکال
فاصله کم میان مجتمع های انسانی در سطح منظومه و سهولت امکان خدمات رسانی

محدودیتها

منطقه لودگی منابع آب و خاک و از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری به واسطه دفع نامناسب زباله درآ₋
(انجیلسی)جنگلی منظومه 

های منظومه با توجه به باال بودن سطح آب های زیر زمینیسکونتگاهدر سطح ( چاه جذبی)دفع نامناسب فاضالب ₋
بابلروددر رودخانه بابلکناردفع پساب های برخی از واحدهای شهرک صنعتی ₋
قرارگیری بخش های جنوبی و جنوب شرقی منظومه در پهنه های با خطر باالی زلزله₋
ا خطر باالی وقوع در پهنه ببزچفت، ریگ چشمه و یارک، مرزی کتی طیبی، موزی کتی کتنحمهکتی ، هلی، تیرکنقرارگیری روستاهای قرآن تاالر، ₋

زمین لغزش
یلافروز در منطقه با خطر زیاد سباالگنجو پیتکاغربی، کالیبالف، خواجه کال، امیرکالکال، قرآن تاالر، کاردگرقرار گیری روستاهای ₋
های نو بنیادسکونتگاهتخریب جنگل های جنوبی منظومه به واسطه شکل گیری ₋



مهرازان پارسمهندسین مشاور نقش آرکطرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش رامند شهرستان بوئین زهرا 



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش و )روش شناسی 
(ابزار

فرم خروجی

برنامه ریزی فضایی توسعة پایدار منظومه

، تبیین اصول نظری
فرایند و چارچوب 
عملی برنامه ریزی 
توسعة هماهنگ و 

پایدار منظومه

:  املش)ارائه مفاهیم تخصصی مرتبط با طرح منظومه -
، شبکه سازمان فضایی، ساختار فضایی، روابط و پیوندها

 ب و فضایی پیشنهادی، طرحهای اثربخش یا محرک، ك
كارهای خرد، الزامات، مدیریت اجرای طرح، توانمند 
سازی، زنجیره عرضه و ارزا، طرح و پروژه موضعی و 

...(موضوعی و

نطقه ای ، تدوین مبانی نظریه ای مانند رویکرد شبکه م-
...برنامه ریزی مشاركتی و

:اصول نظری-
متن ، جدول و 

شکل



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی

برنامه ریزی فضایی توسعة پایدار منظومه

تدوین چشم انداز، اهداف
عة عملی برنامه ریزی توس

ه هماهنگ و پایدار منظوم
ر تدوین چشم انداز، اهداف كالن توسعه مبتنی ب-

مطالعات شناخت

ا با استفاده از روشهای كمی و ی-
مک ، تکنیک میک: شامل)كیفی 

،روا SWOTتکنیک راهبرد نوی ی 
QSPMهای ، تکنیک تحلیل عرصه

((AIDA)مرتبط تصمیم گیری

متن، 
جدول

راهبردها و سیاستهای 
سعة اجرایی برنامه ریزی تو

فرابخشی و )منظومه 
(بخشی

ومه به ارائه با توجه به عوامل كلیدی مؤثر بر توسعه منظ-
اهداف، راهبردها وسیاستهای اجرایی پرداخته خواهد

.شد

...ارائه اهداف و راهبردها و-

ایی ارائه سیاستهای فضایی در چارچوب سازمان فض-
پیشنهادی

برای دستیابی بهswotتکنیک -
...(تدافعی، تهاجمی و)سیاستها

...و

جدول 
...اهداف و



چشم انداز







ومهحفظ و بهره برداری غیر مخرب از منابع طبیعی منظ: 1هدف کالن 

سیاست هاراهبردهااهداف خرد

جلوگیری از آلوده شدن 
یآبهای سطحی و زیر زیمن

یه مدیریت جمع آوری و تصف
فاضالب

آوری و تعبیه سیستم متمرکز جمع
تصفیه فاضالب در حوزه

حفاظت از جنگل های حوزه
 جلوووووگیری از توسووووعه

ت سکونتگاه ها و مراکوز فعالیو
در پهنه های جنگلی حوزه

  ایجاد منطقوه حفواظتی در بخو
های جنگلی حوزه

نتگاه عدم پی  بینی توسعه سوکو
ها در بخ  های جنگلی

ی جلوگیری از تخریب اراض
کشاورزی جهت برداشت 

شن و ماسه

ه کنترل برداشت شن و ماس
از بسووتر بوووابلرود و اراضوووی 

کشاورزی

 جلووووگیری از تبووودیل اراضوووی
کشاورزی به معادن شن و ماسه

ن و کنترل و نظارت بر برداشت شو
ماسه از بستر بابلرود

ت حذف اثرات جانبی برداش
بی رویه شن و ماسه از 
اراضی کشاورزی حوزه

ه احیاء اراضی تخریب شده ب
واسطه برداشوت بوی رویوه از 

معادن شن و ماسه 

 بهره برداری بهینه از گودال هوای
ایجاد شده 

احیاء گودال های ایجاد شده

حوزه درازکال: 2حوزه شماره 

و سیاستهای عمران و توسعهراهبردهااهداف، 

اهداف ، راهبرد و سیاست به تفکیک حوزه ها



ارتقاء جایگاه اقتصادی منظومه: 2هدف کالن 

سیاست هاراهبردهااهداف خرد

ارتقاء نق  حوزه به عنوان
مرکز بازرگانی منظومه

  تقویووت نقوو
بازار دائمی کوا  و

خدمات درازکال

کوا  و پی  بینی توسعه و گسترش بازار دائمی
خدمات  درازکال

ازار ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی در محل بو
دائمی کا  و خدمات درازکال

 توسعه موسسات مالی

ارتقاء نق  حوزه به عنوان
رزی مرکز  پشتیبانی کشاو

حوزه های جنوبی منظومه

 ارائووه خوودمات
پشووووووتیبانی و 
بازاریوووووووابی 
تولیوودات دامووی  
نوغووان و عسوول 
حوزه های جنوبی

منظومه

 پوی  بینووی مراکووز فووروش نهوواده هووای اولیووه
دامداری  نوغانداری و پرورش زنبور عسل

  ارائوه خودمات ترویجوی  حموایتی از داموداران
هنوغانداران و کندو داران حوزه های جنوبی منظوم

 ت توسعه انبارها و سردخانه های ذخیره محصو
دامی  نوغان و عسل حوزه های جنوبی منظومه

ارتقاء نق  اقتصادی 
ار در شهرک صنعتی بابلکن

حوزه های جنوبی منظومه

 تسووووووووهیل
ارتباطات شوهرک 

نار بوا صنعتی بابلک
هروستاهای منظوم

ارتقوواء دسترسووی پووذیری و تسووهیل تووردد بووه
شهرک صنعتی بابلکنار

تیبانی پی  بینی شکل گیری مراکز خدماتی پشو
شهرک صنعتی بابلکنار

توسعه حوزه بوا
تاکید بور حفوو و
توووداوم فعالیوووت 
شووهرک صوونعتی 

بابلکنار

 عدم توسوعه سوکونتگاه هوا در حوریم زیسوت
محیطی شهرک صنعتی بابلکنار

ات توسووعه صوونایع تبوودیلی موورتبی بووا تولیوود
کشاورزی حوزه و منظومه

لیودات توسعه صنایع بسته بنودی مورتبی بوا تو
هدامی  عسل و نوغانداری حوزه های جنوبی منظوم

حوزه درازکال: 2حوزه شماره 

و سیاستهای عمران و توسعهراهبردهااهداف، 

اهداف ، راهبرد و سیاست به تفکیک حوزه ها



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش شناسی 

(روش و ابزار)

فرم 
خروجی

( برنامة پیشنهادی)طراحی و دستاوردهای برنامة توسعة هماهنگ و پایدار منظومه 

مه سازمان فضایی منظو
( :چشم انداز آتی)

رد تعیین نقش و عملک
مهسکونتگاههای منظو

و ذهنیت شکل تدوین نقش و عملکرد سکونتگاههای منظومه متناسب با مطالعات شناخت-
گرفته از طرحهای پیشنهادی؛

....تعداد جمعیت و پراكنش فعالیتها و خدمات زیرساختها و شبکه راهها و-
كاربری اراضی كالن منظومه-
ارائه نقشه سازمان فضایی پیشنهادی منظومه؛-

منظومهح حوزه ها و حوزه ها در سطحعیین نقش و عملکردی سکونتگاه ها در سطت
ه ها عا، مجموعیین الگوی روابط افقی و عمودی بین سکونتگاه ها در سطح حوزه هت

ومنظومه
کرد و روابط فضایی تعیین تغییرات ساختاری پیشنهادی احتمالی در راستای ارتقا وعمل

سکونتگاه ها و حوزه ها
در راستای ارائه الگوی های )روابط وعمودی(تعیین سل له مراتب نمام سکونتگاهی

اختیتوسعه هماهنگ و یکپارچه در ابعاد مختل، اقتصادی، اجتماعی و زیرس
نیازسنجی ب ته های توسعه و پروژه های محرک

تم استفاده از سی -
) ی اطالعات جغرافیای

GIS وRS)-نقشه



شبکه فضایی پیشنهادی

به طرف شیرگاه

درصد از 
کل

پی  جمعیت
بینی شده

روستا حوزه

12.7% 3190 کریکال-مرزی کال-درکاسیاه -پیتکا-رئیس کال
حوزه شماره 

یک

22.5% 5650
خواجه -کبریاکال-درازکال-بالف کال غربی-چهره

د نورمحم-مرزی کتی طیبی-کاردگرکال-امیرکال-کال
تباشی

حوزه شماره 
دو

18.1% 4537
-محلهگاوزن-بزچفت-محلهدرزی-درونکالشرقی

فیض-مزداکتی-مرزناکپایین -اجاک-غربیدرونکال
اله آباد

حوزه شماره 
سه

20.3% 5100
باالگنج-شاهرضاگاوزن محله-طلوت-داردکاشت
هلیدشت-فوالدکال-انارستان-افروز

حوزه شماره 
چهار

16.2% 4064
رآن ق-سیدکال-گاوانکال-شیردارکال-کال شرقیبالف

تاالر
حوزه شماره 

پنج

5.0% 1263

-خمند-خالهلی-یکشوب-نوکجار-شعبانعلیازارسی
ریگ -مس دره-یارکموزی کتی -ویارسره-ممرزسی

بابلکنارازارسی-چشمه

حوزه شماره 
ش 

4.2% 1063

-شاهرخیخرماکهن-کیس-انجیل سی-کتنحمه
چهار گل علی -عباسیچهارسی-جاجن-کتیهلی

لمارون-ممرزکن-تیرکن-محمد

حوزه شماره 
هفت

0.8% 207 پی نماز-وولی کتی
حوزه شماره 

هشت

100.0% 25077 مجموع



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش شناسی 

(روش و ابزار)
فرم خروجی

( برنامة پیشنهادی)طراحی و دستاوردهای برنامة توسعة هماهنگ و پایدار منظومه 

نش تعیین الگوی پراك
فضایی جمعیت 

نش تعیین الگوی پراك
قتصادی فضایی فعالیتهای ا

نش تعیین الگوی پراك
فضایی خدمات

ی  طراحی شبکه ارتباط

هادیكاربری اراضی پیشن

هادی سازمان فضایی پیشن
منظومه

ت پبشبنی شده تعیین توان جمعیت پذیری پهنه های سرزمینی و توزیع جمعی
ور پایداری توسعهظآن به مندر راستای

قش كاركردی سازمان فضایی پیشنهادی و ارائه نستعیین فعالیت ها بر اسا
ومه و توان اكولوژیک زمینظمنالن حوزه ها دركاركردك

ن حوزه هاالتعیین نفش هر یک از سکونتگاه ها در كاركرد ك
یت و الگوی جمعستعیین الگوی توزیع زیرساخت ها و خدمات بر اسا

تعری، شده  )با توجه به جایگاه سل له مراتبی(ملکردیعفعالیت ها و نقش
رصه های فضاییعبرای 

تعیین جهات توسعه كالبدی سکونتگاه ها
تعیین پهنه های نیازمند حفاظت زی ت محیطی
سکونتگاهحدر سط(تعیین الگوهای توسعه در هریک از ابعاد به صورت فضایی

اخت و و تعیین پراكنش جمعیت، فعالیت و زیرس )ه هاعها و مجموها، حوزه
سازگاری آنها بال كنتر

پروژه های ار ه سرزمینی در راستای تدوین طرح ها وبتاكید بر توسعه یک
حركت به سمت این الگو هاورظضروری به من



یفضایپراکنشپیشنهاد
ناربابلکمنظومهدرفعالیت

.استبودهعاملچهارازمتاثر
لیتفعافضاییپراکنشاول،

دوم،موجود،وضعدرها
اهحوزهتوسعهسنجیامکان

ومنظومههایسکونتگاهو
هایسیاستوراهبردها

فضاییسازمانسوم،طرح؛
نآدرکهمنظومهپیشنهادی

نقاطعملکردیسطوح
ساییشنامنظومهسکونتگاهی

نیبیپیشآخردرواند؛شده
طهرابالبتهکهجمعیتی؛های

فعالیتفضاییپراکنشتعیین
رابطهیکاخیرموردباها

برگشتیورفتودوسویه
.استبوده

الگوی پراکنش فضایی 

اقتصادی فعالیتهای 



طراحی شبکه ارتباطی

خصوصدربابلکنارروستاییمنظومهپایدارتوسعهطرحپیشنهادات
در.تاسگردیدهارائهبخشدودرمنظومهارتباطیشبکهتقویت
وتقویتخصوصدرپیشنهاداتیارائهبهطرحایناولبخش

پرداختهاربابلکنمنظومهمواصالتیهایمحورشبکهکاراییافزایش
کیبهدهیشکلخصوصدرپیشنهاداتیبعدیبخشدر.است

هایاهسکونتگمیانارتباطکهعمومینقلوحملمنسجمشبکه
.استشدهارائهکند،تسهیلرامنظومه



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش شناسی 

(روش و ابزار)
فرم خروجی

طرحها و پروژه های پیشنهادی  

طرحها و پروژه های 
بوم شناختی-محیطی

طرحها و پروژه های 
كالبدی

طرحها و پروژه های 
فرهنگی -اجتماعی

طرحها و پروژه های 
اقتصادی 

طرحها و پروژه ( ال،
زراعی، )های كشاورزی 

، باغی، دامی، نوغانداری
زنبورداری، صیادی، 

...(پرورا ماكیان و

طرحها و پروژه های ( ب
ر صنایع با تاكید ب)صنعتی 
(تبدیلی

طرحها و پروژه های ( ج
خدماتی

پروژه های با توجه به م ائل محیطی شناسایی شده در روستاها و كل منظومه ، طرحهای و-
مانند طرح محرک جمع آوری، .محیطی در قالب طرحهای محرک پیشنهاد می گردد

،(انجیل ی بابلکنار)ساماندهی دفع زباله 

جود اساسی فرهنگی و یا اقتصادی نیز با توجه به م ائل مو-طرحها و پروژه های اجتماعی-
.شناسایی شده در یک یاچند حوزه یا كل منظومه پیش بینی می شود

ود امکانات خدماتی با توجه به خال ها و م ائل بعضا عدم توسعه روستایی ناشی از نبود یا كمب-
در قالب كه... و رفاهی است مانند عدم دسترسی مناسب به خدمات آموزشی، راه دسترسی و

.وظای، دستگاهی پیشنهاد می شود

یت روابط تعری، پروژه ها در راستای شکل دهی به زنجیره های تولید و خدمات و تقو
مکمل و هم افزا میان سکونتگاه ها

گ ترا فروا و تقویت دسترسی(تعری، پروژه ها در راستای ارتقا بازاریابی تولیدات
 )به بازارها

، توزیع نهاده )درمورد وضعیت جاری بازار(ارتقا اطالع رسانی به تولیدكنندگان محلی
مایه و سهولت دسترسی آسان به خدمات حمایتی، ترویجی و تکنیکی، بازاریابی سر(ها

كارآفرینی و اشتغال (تامین اوتبار و دریافت مجوز های الزم، بازاریابی نیروی ان انی
، )زایی

زیرساخت های فیزیکی، خدمات حمل و نقل-

با توجه به نقش كاركردی  )كاتالی ت ها(تعیین پروژه های محرک و پیشران توسعه
تعری، شده برای سکونتگاه ها و حوزه

ایدارتعیین لی ت طرح ها و پروژهای ضروری به منظورحركت به سمت توسعه پ

نقشه های -
ان پیشنهادی مک

گزینی طرحها و
پروژه های 
پیشنهادی

متن و جدول-



اجراییهایبسته







متولیان اجرایی



الگوی مشارکت نهادها در اجرای هر یک از بسته های توسعه



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش شناسی 

(روش و ابزار)
فرم 

خروجی

1و متوسط( کسب و کارهای خرد)ارزیابی و انتخاب طرحهای اثربخش خرد

ارایه طرح ها و پروژه های 
اثربخش  

در در این بند طرحها و پروژه های اثر بخش متوسط مقیاس و خرد-
اور در طرح فرهنگی ، اقتصادی  كه مش-ابعاد مختل، محیطی، اجتماعی

چوب در این ارائه بای تی به چار. به آن رسیده است ارایه می شود
.ادراكی، اهداف، راهبردها و سیاست های فضایی توجه شود

ه در در چارچوب منطق قیاس با توجه به جهت گیری تعیین شد-
.  ی شودچارچوب  اهداف، راهبردها و سیاستها اقدامات اثربخش تعیین م

ست در در این بند مشاور عالوه بر تعیین پروژه های خرد كه ممکن ا
سرمایه ذیل پروژه های متوسط تعری، شوند و در سطح روستا توسط

ی شوند، راه انداز( با توجه به الزامات موثر)گذار درون یا بیرون روستا 
كه ( ردك ب و كارهای خ)بای تی به معرفی برخی از پروژه های خرد 

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

جدول-

[1]-



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش و )روش شناسی 
(ابزار

فرم خروجی

الزامات موثر بر انتخاب پروژه های اثربخش

الزامات زی ت 
محیطی،

فرهنگی–اجتماعی 

اقتصادی

فضایی-كالبدی

فضایی-كالبدی

ی در این بند عوامل موثر بر انتخاب و شناسای-
، آنها بیان می(طرحها و پروژه ها اثر بخش و خرد)

.شود

یفی با برای شناسایی الزامات از روشهای مختل، ك-
لیل و تح... خبرگان محلی و كارشناسان استانی و

.محتوای متون مرتبط بهره گیری می شود

ز در روا كمی استفاده ا-
و ahpروشهای چند معیاره  

در صورت تنوع عوامل و 
ازی معیارها نیاز به خالصه س
ملی عوامل است و تحلیل عا

fanpز نیاز است و سپس ا
یا vikourیا ahpروشهای

.دتاپ یس استفاده شو

با جل ه: در روا كیفی-
خبرگان و تهیه جدول 
اولویت بندی پروژه ها 

جداول-

ارزیابی و انتخاب 
طرحها و پروژه ها 
اثربخش دارای 

اولویت

روژه ها بر با توجه به شناسایی معیارها در این بند پ-
رار اساس معیارهای مزبور مورد ارزیابی و انتخاب ق

.میگیرند
جدول-



بابلکنارپیشنهادی منظومهطرح ها و پروژه های 

(:محرک)بسته های توسعه ای 
بسته جامع احیاء و حمایت از فعالیت های نوغانداری1.
بسته جامع حمایت از فعالیتهای دامداری و دامپروری2.
گردشگریبسته جامع توسعه فعالیتهای 3.



پیشنهادات طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش طارم استان زنجان

زیتونشبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری و بازاریابی و فروش •

سیرشبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری و بازاریابی و فروش •

گوجه فرنگیشبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری و بازاریابی و فروش •

روستایی گردشگریشبکه توسعه •



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی

الزامات موثر بر انتخاب پروژه های اثربخش

تعیین زنجیره عرضه و 
ارزش طرحها و پروژه ها 

منتخب اقتصادی

ارزیابی و انتخاب کسب و
کارهای خرد 

ارزیابی همسویی اقدامات 
اجرایی با اهداف، راهبردها 

و سیاستهای و سازمان 
فضایی پیشنهادی طرح

با توجه به بند قبل، طرحها و پروژه های محرک-
.وداقتصادی به تفصیل در این ق مت آورده می ش

ها هریک از طرح( عرضه و ارزا)زنجیره اقتصادی -
بانی مطرح و پروژه های منتخب به تفصیل مبتنی بر م

با . ودمشخز می ش( زنجیره اقتصادی)در این زمینه
بانی، تولید، فرآوری، پشتی)توجه به اجزای زنجیره

نها اقدامات اجرایی هریک از آ...( فروا و بازاریابیو
.نیز باید تعری، شود

زا است به عنوان مثال در جز تولید اگر نیاز به آمو-
پیشنهادی میگردد 

با توجه به زنجیره عرضه و ارزا، ضروری است-
ن فضایی مکان استقرار اجزای زنجیره مبتنی بر سازما

پیشنهادی تعیین شود

ه و ارائه نقشه عرض-
ارزا

دیاگرام و -
گرامایدئوگرام اینفو

ارائه مدل -
اقتصادی زنجیره
عرضه و ارزا 

ارائه مدل فضایی-
زنجیره عرضه و 

ارزا



بسته های توسعه ای محرک

بسته جامع احیاء و حمایت از فعالیت های نوغانداری

فعالیت ها و پروژه های مرتبی
نهاد /دستگاه

مجری
مکان اجرای پروژه یا فعالیتهمکار(های)نهاد /دستگاه

زمانبندی

ت
5)کوتاه مد
ساله
ت(
)میان مد

10
ساله
ت(

)بلند مد
15

ساله
)

کاشت توت در حاشیه باغات  
مزارع و اراضی شیب دار 

اداره جهاد 
کشاورزی

اداره -اداره حفاظت از محیط زیست
داریاداره توسعه نوغان-منابع طبیعی

باشی، ازارسی بابلکنار، خمند، ریگ چشمه، کریکال، موزی کتی یارک، نورمحمد
محمد، ویاسره، مرزی کتی طیبی، کاردرکال، سیدکال، انجیل سی، چهارکل  علی
رماکهن ازارسی شعبانعلی، کیس، لمارون، ممرزکن، هلی کتی، چهارسی عباسی، خ

درازکال-شاهرخی، ممرزسی، جاجن، حمه کتن، کبریاکال

*--

برگزاری دوره آموزشی مهارتی
انسایت الگویی برای نوغاندار

اداره جهاد 
کشاورزی

اداره -اداره آموزش فنی و حرفه ای
توسعه نوغانداری

--*لمارون 

احداث تلنبار پرورش کرم 
ابریشم 

اداره جهاد 
کشاورزی

ن بنیاد مسک-اداره توسعه نوغانداری
اداره حفاظت از -انقالب اسالمی

محیط زیست

-نانجیل سی، جاجن،  موزی کتی یارک، لمارون،  ممرزکن، هلی کتی ، تیرک
ازارسی بابلکنار-کاردرکال

*--

احداث تلنبار پرورش کرم 
ابریشم 

اداره جهاد 
کشاورزی

ن بنیاد مسک-اداره توسعه نوغانداری
اداره حفاظت از -انقالب اسالمی

محیط زیست

کتی نور محمد بتاشی، ازارسی شعبانعلی، ریگ چشمه، مس دره، کریکال، مرزی
ریاکال، طبیی، ممرزسی، چهارسی عباسی، نوکجار، ویارسره، حمه کتن، کیس، کب

درازکال
-*-

شماحداث کارگاه ریسندگی ابری
اداره صنعت ، 
معدن و تجارت

اداره -شرکت شهرک های صنعتی
عه اداره توس-حفاظت از محیط زیست
نوغانداری

-*-(شهرک صنعتی بابلکنار)کبریکال -درازکال

احداث کارگاه رنگرزی ابریشم
اداره صنعت ، 
معدن و تجارت

اداره -شرکت شهرک های صنعتی
عه اداره توس-حفاظت از محیط زیست
نوغانداری

-*-(شهرک صنعتی بابلکنار)کبریکال -درازکال



بسته های توسعه ای محرک

بسته جامع احیاء و حمایت از فعالیت های نوغانداری

فعالیت ها و پروژه های مرتبی
نهاد /دستگاه

مجری
مکان اجرای پروژه یا فعالیتهمکار(های)نهاد /دستگاه

زمانبندی

ت
5)کوتاه مد
ساله
ت(
)میان مد

10
ساله
ت(

)بلند مد
15

ساله
)

کاشت توت در حاشیه باغات  
مزارع و اراضی شیب دار 

اداره جهاد 
کشاورزی

اداره -اداره حفاظت از محیط زیست
داریاداره توسعه نوغان-منابع طبیعی

باشی، ازارسی بابلکنار، خمند، ریگ چشمه، کریکال، موزی کتی یارک، نورمحمد
محمد، ویاسره، مرزی کتی طیبی، کاردرکال، سیدکال، انجیل سی، چهارکل  علی
رماکهن ازارسی شعبانعلی، کیس، لمارون، ممرزکن، هلی کتی، چهارسی عباسی، خ

درازکال-شاهرخی، ممرزسی، جاجن، حمه کتن، کبریاکال

*--

برگزاری دوره آموزشی مهارتی
انسایت الگویی برای نوغاندار

اداره جهاد 
کشاورزی

اداره -اداره آموزش فنی و حرفه ای
توسعه نوغانداری

--*لمارون 

احداث تلنبار پرورش کرم 
ابریشم 

اداره جهاد 
کشاورزی

ن بنیاد مسک-اداره توسعه نوغانداری
اداره حفاظت از -انقالب اسالمی

محیط زیست

-نانجیل سی، جاجن،  موزی کتی یارک، لمارون،  ممرزکن، هلی کتی ، تیرک
ازارسی بابلکنار-کاردرکال

*--

احداث تلنبار پرورش کرم 
ابریشم 

اداره جهاد 
کشاورزی

ن بنیاد مسک-اداره توسعه نوغانداری
اداره حفاظت از -انقالب اسالمی

محیط زیست

کتی نور محمد بتاشی، ازارسی شعبانعلی، ریگ چشمه، مس دره، کریکال، مرزی
ریاکال، طبیی، ممرزسی، چهارسی عباسی، نوکجار، ویارسره، حمه کتن، کیس، کب

درازکال
-*-

شماحداث کارگاه ریسندگی ابری
اداره صنعت ، 
معدن و تجارت

اداره -شرکت شهرک های صنعتی
عه اداره توس-حفاظت از محیط زیست
نوغانداری

-*-(شهرک صنعتی بابلکنار)کبریکال -درازکال

احداث کارگاه رنگرزی ابریشم
اداره صنعت ، 
معدن و تجارت

اداره -شرکت شهرک های صنعتی
عه اداره توس-حفاظت از محیط زیست
نوغانداری

-*-(شهرک صنعتی بابلکنار)کبریکال -درازکال
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یس ک

شان ا ک

مس دره

شهر م ائ ق

سرا عه  صوم

ه یدری ت ح رب ت

شی تا حمدب ورم ن

سی با سی ع چهار

حمد لی م ل ع چهارک

ال اک بری ال-ک درازک

یس ك

لوت ط

اجاک

چهره

ند خم

جاجن

فت زچ ب

کا ت ی پ

شوب ک ی

ن یرك ت

شت ید ل ه

ال ک ری ك

جار وك ن

سی مرز م

ال یدك س

ن مرزك م

مارون ل

تی زداك م

سره ار وی

ال یرك ام

تن حمه ك

تی لی ك ه

ال والدك ف
تان س ار ان

شت ا داردك

ال ک اوان گ

شمه گ چ ری

سی یل  ج ان

له ح درزی م

ا یاه درك س

ال یردارك ش

ال خواجه ك

ال رك اردگ ك

له ح اوزن م گ

ر اال ران ت ق

ی شرق ال ک درون

ی رب الغ ک درون

اک رزن ین م ای پ

اد ه آب یض ال ف

ی رب الغ ، ك ال ب

بی ی تی ط رزی ك م

روز نج اف االگ ب

ارک تی ی موزی ك

شاهرخی هن  اك خرم

لی ع بان ع ش سی  ازار

له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ل ك اب سی ب ازار

نوغان فرایند تولید، پشتیبانی، فراوری و فروش
در وضعیت کنونی

له)! ی ید پ ول ت

ی)! بان ی ت ش پ

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

خ)! ید ن ول ت

روش)!)! ی و ف اب ازاری ی ب بان ی ت ش پ

ق ! د ن اق گاه های ف ت کون س

له ی ید پ ول یه ت هاده اول ت ن اف دری

له ی روش پ ف

شمی ری سوجات اب ن یه م هاده های اول روش ن ف

ت فال س شهری آ ین  حور ب م

ت فال س ی آ تای س راه های رو

سه شو ی  تای س راه های رو

ی ی خاک تای س راه های رو

طرح ها و پروژه های پیشنهادی



فرآوری و الگوی پیشنهادی شبکه تولید، پشتیبانی ،
بازاریابی و فروش نوغان

طرح ها و پروژه های پیشنهادی



آوری و الگوی پیشنهادی شبکه تولید، پشتیبانی، فر
بازاریابی و فروش نوغان
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!(!("(
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!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
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!( !(!(
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!(

!(

!(

!(

!(

!(

یس ک

ند خم

جاجن

ال ک ری ک

جار وک ن

سی مرز م

ال یدک س

مس دره

ن مرزک م

مارون ل

لی خال ه

سره ار وی

تن حمه ک

تی لی ک ه

شهر م ائ ق

شمه گ چ ری

سی یل  ج ان ال رک اردگ ک

سرا عه  صوم

شی تا حمدب ورم ن

سی با سی ع چهار

بی ی تی ط مرزی ک

ارك تی ی موزی ک

شاهرخی هن  خرماک

لی ع بان ع ش سی  ازار

حمد لی م ل ع چهارک

ال اک بری ال-ک درازک

نار ل ک اب سی ب ازار

له)! ی ید پ ول ت

ی)! بان ی ت ش ات پ ه خدم ارائ

ی)")! بان ی ت ش ات پ ه خدم له  ارائ ی ید پ ول ت

!(

!(

له ی ید پ ول یه ت هاده اول ت ن اف دری

ی بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

ی بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

ت فال س شهری آ ین  حور ب م

ت فال س ی آ تای س راه های رو

سه شو ی  تای س راه های رو

ی ی خاک تای س راه های رو

شتیبانی قبل شبکه تولید پیله ابریشم با تاکید بر ارائه خدمات پ
و بعد از تولید

طرح ها و پروژه های پیشنهادی



آوری و الگوی پیشنهادی شبکه تولید، پشتیبانی، فر
بازاریابی و فروش نوغان

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!( !(!(

!(

!(

!(

!(

!(
چهره

جاجن

کا ت ی پ

شوب ک ی

ن یرک ت

ال یدک س

لی خال ه

تی لی ک ه

ه یدری ت ح رب ت

ال اک بری ال-ک درازک

له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ک ل اب تی ب ع ن ص شهرك 

ی)! بان ی ت ش پ

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

شمی)!)! ری سوجات اب ن ید م ول ی  ت بان ی ت ش  پ

ل)! بدی رآوری/ت ف

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

ی بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

شم ری خ اب ید ن ول ت

ی بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

شمی ری سوجات اب ن ید م ول یه ت هاده اول ت ن اف دری

ی  بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

ت فال س شهری آ ین  حور ب م

ت فال س ی آ تای س راه های رو

سه شو ی  تای س راه های رو

ی ی خاک تای س راه های رو

شمی با تاکید شبکه فرآوری و تبدیل پیله ابریشم و تولید منسوجات ابری
بر ارائه خدمات قبل و بعد از فرآوری پیله

طرح ها و پروژه های پیشنهادی



ی)! بان ی ت ش پ

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

شمی)!)! ری سوجات اب ن ید م ول ی  ت بان ی ت ش  پ

ل)! بدی رآوری/ت ف

روش)!)! ی و ف اب ازاری ی ب بان ی ت ش پ

روش)! ی و ف اب ازاری ب

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

ی بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

له ی روش پ ف

شمی ری سوجات اب ن ید م ول یه ت هاده اول ت ن اف دری

شمی ری سوجات اب ن یه م هاده های اول روش ن ف

شمی ری سوجات اب ن روش م ف

شمی ری سوجات اب ن روش م ی و ف بان ی ت ش ات پ ت خدم اف دری

ت فال س شهری آ ین  حور ب م

ت فال س ی آ تای س راه های رو

سه شو ی  تای س راه های رو

ی ی خاک تای س راه های رو

آوری و الگوی پیشنهادی شبکه تولید، پشتیبانی، فر
بازاریابی و فروش نوغان
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!(
!(

!(!(

!(
چهره

جاجن

کا ت ی پ

شوب ک ی

ن یرک ت

شان ا ک

شت ید ل ه

ال یدک س

لی خال ه

تی لی ک ه

ال یردارک ش

ه یدری ت ح رب ت

ال اک بری ال-ک درازک

له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ک ل اب تی ب ع ن ص شهرك 

و فروش شبکه فرآوری و تبدیل پیله ابریشم  تولید
یمنسوجات ابریشم

طرح ها و پروژه های پیشنهادی



الگوی موجود

زیتونشبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری و بازاریابی و فروش 



زیتون

درام

راهیسه 
کوهکن

آببر

گیلوان

درامدستجرده

گیلوان

کندیهندی

رودپاوه

گیالنکشه

علوفه کشتمجتمع 
طارمکاریزیتونو 

گیلوان

آببر

تحقیقاتایستگاه
طارمزیتون

زهترآباد

و فروشبازاریابی

تبدیلو فرآوری

پشتیبانی

زیتونتولید

علیاقانقلی

هزاررودعلیا

گماندشت

آبادعلیاهارون 

سفلیقانقلی کردآباد

میرزاخانلو

درام

کلتان

غالم چم

هزاررودسفلی

علیاکوهکن

آبادسفلیهارون 

استاکول

تشویر
تسکین

چمقارقلی

ماماالن

زهترآباد

قدیمکندیهندی

جدیدکندیهندی

پسار

جزالندشت

رودپاوه

رودپاوهقشالق

منجیل-رودبار

بزرگراه 
زنجان-تهران

آببر

هزاررود

قشالق
رودپاوه

ماماالن

مطهریباغ 

عزیزآباد

کلوچ

خساره

ته دره

وزنه سر

ده بهار

زرده

لهنه

گیالنکشه

مطهریمیدان

چمله

بیگلومحمدآبادخواجه

صومعه برانارستانگیلوان
قدیمپیرچم

کهریزخرم آباد 
یبانی، الگوی پیشنهادی شبکه تولید، پشت

زیتونفرآوری و بازاریابی و فروش 



انی، الگوی شبکه تولید، پشتیب

فرآوری و بازاریابی و فروش 

زیتون

و ارائه خدمات شبکه تولید 
پشتیبان زیتون



و انبار در شبکه تولید 

سردخانه و فراورش زیتون

روش زیتونالگوی شبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری و بازاریابی و ف



بی و فروش الگوی شبکه تولید، پشتیبانی، فرآوری و بازاریا

زیتون

مراکز فروش  شبکه تولید 
تونبسته بندی و روغن گیری زی



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی

ارایه بسته های اجرایی و ارزیابی دستاوردها و پیامدهای طرحها و پروژه ها

.

نظومه با توجه به یکپارچگی طرح توسعه پایدار م-
ر روستایی طرحها محرک و اثر بخش متوسط و خرد د

اد محیطی، قالب ب ته ارائه می شود كه خألها و م ائل ابع
ی در قالب اجتماعی، كالبدی و مدیریتی و بویژه اقتصاد

.ودپروژه های مربوط، بصورت مشخز پیشنهاد می ش

حجم و در ب ته های اجرایی تعیین نوع طرح و پروژه،-
اههای همکار، منابع اعتباری، زمان، دستگاه متولی و دستگ

.مکان اجرا الزامی است

سعهدسته بندی پروژه ها در قالب ب ته های تو

نهاد اجرایی در از مشخز كردن نقش هر یک 
ظور راستای همکاری و هم افزایی میان نهاد ها به من

دستیابی به نتایج مورد انتظار طرح

مشخز كردن جایگاه مردم محلی در اجرا، 
نظارت و بازنگری پروژه ها

ه ها ارائه راهکار های افزایش تحقق پذیری پروژ
با تاكید بر حکمروایی محلی

فوكوس)روا های مشاركتی -
با ذی مدخالن محلی ( گروپ

تائی، نمایندگان روس: توسعه شامل
نهادهای محلی،دستگاهها و 
ادارات دخیل در توسعه 

به مربوطه، بنیاد م کن شع)روستایی
، ...(فرماندار و بخشدار و ادارات و

. ، مشاور طرح

متن، جدول و -
نقشه

توزیع فضایی نوع و
حجم اعتبارات طرحها و

پروژه ها

ه ها ی در این بند مشاور طرح با توجه به طرحها و پروژ-
وع و پیشنهادی بویژه طرحها و پروژه های اثر بخش، ن
به .دهدحجم اعتبارات را تعیین و برروی نقشه نشان می

عادل عبارتی الگوی فضایی اعتبارات در راستای ت
.اعتبارات اهمیت دارد

ی نرم استفاده از برنامه های جانب-
مانند درون arcgisافزار 
و یاموران( كرجینگ)یابی

متن، جدول و -
نقشه



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی

ارایه بسته های اجرایی و ارزیابی دستاوردها و پیامدهای طرحها و پروژه ها

دستاوردها و پیامدهای
اجرای طرحها و 

در ابعاد )پروژه ها 
-مختل، محیطی

-اكولوژیک، اجتماعی
، فرهنگی، اقتصادی
كالبدی، روابط و 
پیوندهای بین 
(سکونتگاهی

ا و در این بند مشاور طرح اثرات و پیامدهای طرحه-
گری پروژه ها را قبل از اجرا ارائه می نماید بعبارت دی

به به عبارتی. ارزشیابی قبل از اجرا انجام می دهد
اد سنجش میزان اثربخشی طرحها و پروژه ها در ابع

.مختل، می پردازد

ضروری است  در این مرحله بازبینی اهداف، -
و راهبردها ، سیاستها و طرحها و پروژه های اثربخش

.خردنیز جزء معیارهای سنجش باشد

از روا شناسی كیفی در چارچوب -
ر این د. رویکرد مطالعه موردی استفاده شود
ر مدنظر مصاحبه با خبرگان محلی به شرح زی

.قرار گیرد

از روا كمی می شود به شرح زیر ( ال،
.  استفاده نمود

انتخاب معیارها و شاخز در چارچوب-
و ابعاد 

تاییان تهیه پرسشنامه و تکمیل از روس-
جزء در سطح دهقان 

تحلیل عاملی و آزمون رگرسیون-

ح تعیین معیارهای اثر پذیر و سط-
اثرپذیری به تفکیک ابعاد

احبه روا شناسی كیفی مبتنی بر مص( ب
بط و عمیق تحلیل محتوا متون حقوقی مرت
نهادی از مصاحبه ها و سنجش اعتبار نهاد پیش

طریق اخذ دیدگاه خبرگان

متن، جدول و -
دیاگرام



فرم خروجی(روش و ابزار)روش شناسی محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی

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

تعیین نحوه اجرای طرح 
سازوكار اجرای طرح با )

(یتاكید بر اجرای مشاركت

ان شناسایی كنشگر( ال،
رسمی، مردم نهاد، خصوصی

...  و 

نهادسازی مبتنی بر ( ب
كنشگران موثر در سطح

ا ترجیح)منظومه و روستاها 
وقی مبتنی بر ساختارهای حق

(موجود

تعیین اركان نهاد ها( ج

ار و ساخت)با توجه به مطالعات وضع موجود-
سازو كار ( سازمان مدیریت در وضع موجود

مردم اجرای پیشنهادی، كنشگران اعم رسمی،
ای سازمان مدیریتی پیشنهادی اجر... )نهاد و

.  شناسایی می شود( طرحها و پروژه ها 

دی با توجه به اهداف و ماهیت طرح پیشنها-
تعیین. سازمان اجرای نیز طراحی می شود

ت از اركان سازمان الزامی است این اركان عبار
.است... رئیس، دبیر خانه، كنشگران و

متن و جدول و -
دیاگرام



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش و )روش شناسی 
(ابزار

فرم خروجی

(ابا تاکید بر بسته های اجرایی و کسب و کارهای متوسط در سطح منظومه و روست)نحوة اجرا و مدیریت طرح 

ر مأموریتها و اقدامات مشاركتی د
ر مبتنی ب)اجرای طرحها و پروژه ها 

(  اركان نهادها

یرونی تعیین شبکه روابط درونی و ب
...  نهاد با سازمانها و 

نحوه توانمندسازی نهادها 

ی بر مبتن)ارایه مدل سازمانی نهادها 
(بندهای قبلی



مدیریت اجرا



محورهای اصلی(اصلی)بند فرعی
روش و )روش شناسی 
(ابزار

فرم خروجی

(نظارت و بازنگری)نظام ارزیابی و پایش 

تعیین معیارها و شاخز های پایش
اهداف، راهبردها و سیاست های طرح 

توسعه منظومه 

ها و در این بند با توجه به طرح-
پروژه های پیشنهادی منتخب

رزیابی بای تی معیارهای پایش و ا
را تدوین نمایند

مروری بر -اسنادی-
مرتبط با -ادبیات

طرحهای مشابه 
جدول-

طراحی فرم های ارزیابی و 
(فرابخشی و بخشی)پایش

طراحی و تدوین چارچوب گزارا 
(یفرابخشی و بخش)ارزیابی و پایش 

نشگران تعیین سازوكار نقش پذیری ك
خبرگان روستایی، نهاد های)محلی 

... (غیردولتی، و 

ت كننده تعیین كنشگران اصلی دریاف
گزارا بر اساس نظام همکاری و 
نهماهنگی اقدام و اقدامات پشتیبا

ی بر مبتن)طراحی مدل ارزیابی و پایش 
(بندهای قبلی

ها و در این بند با توجه به طرح-
پروژه های پیشنهادی منتخب

رزیابی بای تی معیارهای پایش و ا
.را تدوین شود

( ساختار)طراحی چارچوب -
تدوین گزارا ارزیابی با 

نجام خروجی فرابخشی و بخشی ا
ع این چارچوب متاثر از نو. شود

پروژه، معیارها و فرم های 
.طراحی شود

مروری بر -اسنادی-
مرتبط با -ادبیات

طرحهای مشابه 
جدول-



نظام پایش و ارزیابی



جایگاه نهاد دایم پایش



باتشکر از 
توجه شما


