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معاونت عمران روستایی



مقدمه-1
کنشگران اصلی طرح-2

سازمان اجرایی طرح-3

اییعملکرد اجرای طرح توسعه پایدار منظومه های روست-4

شرح خدمات مدیریت اجرای طرح های اثر بخش عمران و توسعه-5

سطوح مدیریت اجرای طرح-6



:ابهامات اصلی در مورد طرحهای توسعۀ پایدار منظومه های روستایی

ان، باتوجه به وجود طرحهای مشابه مانند طرح جامع ناحیه ای یا طرح آمایش است
د؟چه ضرورتی برای تهیه طرحهای توسعۀ پایدار منظومه های روستایی وجود دار

نتگاه ها ضرورت توجه به پیوند سکونتگاه ها به جای روابط میان آنها، منافع سکو
زی؛در برقراری پیوند با هم تأمین می شود، ضرورت تغییر نگرش در برنامه ری

ضرورت بهره برداری بهینه از منابع محدود.

ی ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها، تولید سند توسعه روستای
مورد وفاق؛

ضرورت توجه به توسعه به جای خدمات رسانی؛



 قانون برنامه پنجم توسعه؛194بند ح مادۀ

اسناد اجرایی برنامه ششم توسعه، سند فرابخشی توسعه روستایی؛

 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیۀ طرحهای ساماندهی
.فضا و سکونتگاه های روستایی



تفاهمنامه های متبادله با استانداریها؛

مستندسازی اجرای طرحهای پایلوت؛

وترایزنی با مسئولین استان و جلب نظر ایشان برای حمایت از اجرای طرح پایل.



نتگاه پیشنهاد اصالح مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه طرحهای ساماندهی فضا و سکو-1
های روستایی؛

پیشنهاد طرح توسعۀ پایدار منظومه های روستایی به عنوان سطح سوم طرحهای آمایش در کشور؛-2

تدوین شرح خدمات تهیۀ طرحهای توسعۀ پایدار منظومه های روستایی و ارایۀ آن به جای شرح خدمات همسان -3
تهیۀ طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی؛

تدوین شرح خدمات برای تهیۀ اسناد اجرایی طرح؛-4

برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذیربط مانند سازمان برنامه و بودجۀ کشور، وزارت کشور، -5
وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و تعدادی از استانداریها؛

.استانداری20مبادلۀ تفاهمنامۀ همکاری برای تهیه و اجرای طرح توسعۀ پایدار منظومه های روستایی در قریب -6



نظام برنامه ریزی                                   طرحهای توسعه و عمران شهری و 
روستایی

نظام توزیع منابع                                   کمیتۀ برنامه ریزی شهرستان
شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان





؛(دستگاه های اجرایی)دولت -

کنشگران اصلی طرح

سازمانهای مردم نهاد؛-

بخش خصوصی؛-

روستاییان؛-

.سایرمشارکت کنندگان-

تسهیلگران؛ و-



یشرایط الزم برای اجرای طرح توسعۀ پایدار منظومه های روستای

...دستگاه های ذیربط، روستاییان، نهادهای محلی و: مقبولیت طرح-1

نظارت مؤثر بر تهیۀ طرح در سطح ملی و استانی: کیفیت طرح-2

رحتسهیلگری اجرای مصوبات و پروژه های ط-3



تحلیل و آیندنگری







ابی هماهنگی، برنامه ریزی اجرا و پایش و ارزشی

طرح توسعه پایدار منظومه روستایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

تهیه طرح و اجرای پروژه های عمرانی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

سیاستگذاری و نظارت عالی

بر اقدامات توسعه و عمران روستایی و 

عشایری

شورایعالی آمایش کشور

جه سازمان برنامه و بود: دبیرخانه)
(کشور

سطح ملی در سازمان اجرایی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی



راهبری اجرای طرح توسعه پایدار 
منظومه روستایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

پیگیری اجرای پروژه ها، پایش و 

ارزشیابی و مدیریت تسهیلگری

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

مدیریت اجرای پروژه های مصوب

دستگاههای اجرایی اصلی و همکار

، برنامه ریزی نظارت عالی بر 

اجرا و پایش و ارزشیابی طرح

شورای فنی استان

(کمیته نظارت، پیمان و آموزش)

سازمان مدیریت و : دبیرخانه

برنامه ریزی استان

بررسی و تصویب، تخصیص 

منابع و اعتبارات و هماهنگی 

برای اجرای پروژه ها

کارگروه آمایش استان( الف

انشورای برنامه ریزی است( ب

سازمان مدیریت و : دبیرخانه

برنامه ریزی استان



مدیریت فنی و عملیاتی پرژوه ها

دستگاه اجرایی اصلی و همکار در سطح 
شهرستان

پیگیری تخصصی منابع و اعتبارات و 

هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای 

پروژه ها

کمیته برنامه ریزی شهرستان

سازمان مدیریت و : دبیرخانه
برنامه ریزی 

هماهنگی اجرایی و پایش 

وارزشیابی پروژه ها

کمیته اجرایی آمایش سرزمین

توانمندسازی جامعه محلی برای اجرای طرح

گروه تسهیل گران اجرای طرح



عملکرد اجرای طرح توسعه پایدار منظومه های 
روستایی



طرحها و پروژه های محرک یا اثربخشاستانمنظومه

نوغانداری، دامداری ، گردشگریمازندرانبابلکنار

معیشت عشایر رمه گردان )دامداری و صنایع دستی(کهکیلویه و بویراحمدمرکزی گچساران

گاوداری و گردشگریقزوینرامند بوئین زهرا

تولید و عرضه زیتون، سیر و گردشگریزنجانمرکزی طارم





مقدمات: گام اول

شران و تعیین روستاهای مرتبط با طرح محرک یا پیحدوده مانتخاب -1-1
(طرح3حداکثر )
برگزاری نشست ها و انجام هماهنگی های مقدماتی-1-2
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و شعبه مربوط و مشاور طرح
(استانداری، بخشداری، دستگاههای مسئول و همکار)سازمان های محلی
 (معتمدین، ریش سفیدان و عوامل مدیریت محلی)روستاییان

 (متناسب با طرح محرک)دستگاههای اصلی و معین با سند همکاریتنظیم

رویکرد حلی باو تسهیلگران بسیج جامعه مستادی ،آموزش کارکنان استانی-1-3
یمشارکت



توسط ( ی اعتماد، انسجام و مشارکت دست اندر کاران کليد)تحليل انسجام و سرمایه های اجتماعی : گام دوم
تسهيلگران

توسط ( PRA)اییتحليل منابع  و سرمایه های محلی با استفاده از فنون برنامه ریزی مشارکتی روست: گام سوم
تسهيلگران

شناسایی مشکالت و اولویت بندی نيازها و راه حل ها با مشارکت جوامع محلی: گام چهارم



سازمان دهی جامعۀ محلی و ایجاد تشکل های هماهنگی و اقدام منظومه: گام پنجم

:جامعه محلی آگاهیارتقای سطح -5-1

برگزاری نشست اطالع رسانی و هماهنگی با مقامات محلی-5-1-1

محلی معتمدین، دهياران وبرگزاری نشست اطالع رسانی و هماهنگی با شوراها-5-1-2

روستاهای هدف برای معرفی پروژه و اهداف آن

ه های ذیربط روستاها و بویژه گروبرگزاری نشست آگاهی رسانی با اهالی -5-1-3

برای معرفی پروژه...( نوغانداری، گردشگری و: مثال)هدف 



ک 
ی محر

فرایند اجرای طرحها
ش

یا اثربخ

: نهاد سازی -5-2

محلی جامعۀبرگزاری کارگاه های آموزشی برای -3-2-1

کميته مدیریت توسعه روستاسازماندهی -3-2-2

در گروه های هدف(به روش مصاحبه های گروهی)مطالعه مشارکتی -5-3

تأمين اعتباری و مالی طرحها و پروژه های محرک -5-4

های خرد روستایی تشکيل صندوقسرمایه های موجود بخش خصوصی،: منابع محلی-5-4-1

(اعتبارات دستگاهی)منابع دولتی -5-4-2

(  ی روستاهای هدف طرح محرکمتشکل از تمامی گروهها)ایجاد تشکل هماهنگی و اقدام منظومه -5-5



ک 
ی محر

فرایند اجرای طرحها
ش

یا اثربخ

دمی  به اجرای پروژه های پیش بینی شده توسط بخش دولتی، خصوصی و مر-5-6

:  ترتیب اولویت

نظارت و پایش دستگاه های اصلی و همکار -5-7

مستندسازی و تدوین مدل مشارکتی منظومه-5-8

ارزیابی دستاوردهای طرح توسعه منظومه روستایی-5-9



با تشکر


