
 دستورالعمل نظارتی تیم نظارت بر پروژه
 ی روستائیهاو تهیه طرح توسعه پایدار منظومه نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان

 
 اطالعات اولیه جهت تبیین انتظارات و دستورالعمل نظارتی -1
 د:نفر به شرح مشخصات ذیل می باشن 8اعضای تیم نظارت مشتمل بر  -1-1

نام و نام 
 خانوادگی

مقطع، رشته و گرایش تحصیلی 
 و نام دانشگاه محل اخذ مدرک

سمت  محل اشتغال یا
 اجرایی

 شماره تلفن سوابق علمی

آقای دکتر  -1
 محمد بادسار

گرايش -مهندسي کشاورزیدکتری 
پوترای  دانشگاهاز  توسعه روستايي

 مالزی

 و ارتباطات ترويج، گروه مدير
 انشکدهد روستايي توسعه

 زنجان دانشگاه کشاورزی

 پايان نامه 11راهنمايي و مشاوره 
 طرح پژوهشي 11اجرای 

 مقاله در مجالت علمي پژوهشي 11چاپ 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 11و 

11112112111 

آقای دکتر  -1
 حیدر قلي زاده

گرايش  –دکتری اقتصاد کشاورزی 
سیاست و توسعه کشاورزی از دانشگاه 

 تهران

 ترويج، ضو هیات علمي گروهع
 روستايي توسعه و ارتباطات
 دانشگاه کشاورزی دانشکده

 زنجان

 پايان نامه 21راهنمايي و مشاوره 
 طرح پژوهشي 1اجرای 

 مقاله در مجالت علمي پژوهشي  11چاپ 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 91و 

11191414291 

آقای دکتر  -2
 مهدی چراغي

ی روستايي ريزهدکتری جغرافیا و برنام
 از دانشگاه زنجان

 گروه جغرافیا دانشکده استاد
 زنجان دانشگاه علوم انساني

 پايان نامه 91راهنمايي و مشاوره 
 طرح پژوهشي 1اجرای 

 مقاله در مجالت علمي پژوهشي  19چاپ 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 49و 

 کتاب 9تالیف 

11111949114 

خانم فاطمه  -9
 صفي

ارشد برنامه ريزی توريسم کارشناسي 
 از دانشگاه زنجان

رئیس گروه برنامه ريزی، آمايش 
 وریو بهره

 11119921191 مورد مجری، ناظر، همکار 11بیش از 

خانم دکتر  -4
 لیال حسنلو

 نظام و جغرافیادانشجوی دکتری 
 روستايي ريزی برنامه در سیاستگذاری

 تهران خوارزمي دانشگاهاز 

تعاون، کار کارشناس اداره کل 
 ورفاه اجتماعي استان زنجان

 طرح پژوهشي 1اجرای 
 مقاله در مجالت علمي پژوهشي  2چاپ 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 9و 

 کتاب 1تالیف 

11114911194 

دکتر  آقای -1
 خلیل قاسملو

بین الملل از دانشگاه  دکتری اقتصاد
 تبريز

رئیس گروه امور تولیدی و 
ت و سازمان مديرياقتصادی 
 ی استان زنجانريزبرنامه

 طرح پژوهشي دههااجرای 
 مقاله در مجالت علمي پژوهشي  4چاپ 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 2و 

11114914141 

خانم دکتر  -9
 نرگس مرادخاني

پوترای  دانشگاهدکتری اقتصاد از 
 مالزی

علوم  دانشکده اقتصاد گروه مدير
 زنجان دانشگاه انساني

 پايان نامه 11اوره راهنمايي و مش
 طرح پژوهشي 1اجرای 

 مقاله در مجالت علمي پژوهشي  9چاپ 
 های معتبرمقاله در کنفرانس 11و 

11119929241 

دکتر آقای  -4
 علي فرهادی

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
سازمان مدير امور برنامه و بودجه 

 جهاد کشاورزی استان زنجان
 11114919141 طرحهای پژوهشي متعدد در سازمان

آقای فرشاد  -1
 محمدی

اقتصادی از  –کارشناس جغرافیای انساني 
 جغرافیا ارشد دانشگاه تهران و کارشناسي

آزاد  دانشگاه ایمطالعات ناحیه گرايش
 مرکزی تهران

سازمان ريزی کارشناس برنامه
ی استان ريزمديريت و برنامه
 زنجان

 11119914199 طرحهای پژوهشي متعدد در سازمان

خانم  -11
 سودابه کرمي

 رياضي گرايش آمار ارشد کارشناسي
 زنجان دانشگاه از

هماهنگي اجرايي تیم نظارت و 
تدوين گزارشات و صورتجلسات 

 و کتاب فرايند نظارت

مستقر در دفتر مطالعات و دارای مقاالت و 
 همکاری در اجرای طرحهای پژوهشي

11191114211 

 

های مکمل ناظران و حجمم کمار   های مهندسی مشاور بر اساس تلفیق تخصصبرای نظارت بر شرکت ترکیب فعالیت تیم نظارت -2-1
 :باشدمشاوران به صورت زیر می
 ترکیب فعالیت تیم نظارت:

 و ماهنشان( دنظارت بر: آرتا نقشینه شهر  )ايجرو  و آقای دکتر خلیل قاسملو : آقای دکتر مهدی چراغي1تیم 
 انداز سامان  )خدابنده(ريزی چشمنظارت بر: برنامه   و خانم فاطمه صفي زادهقليحیدر دکتر : آقای 1تیم 
 نظارت بر: يورت شهر سبالن  )زنجان و طارم(  و خانم دکتر نرگس مرادخانيآقای دکتر محمد بادسار : 2تیم 
 ز سامانه سبالن )ابهر، خرمدره و سلطانیه(نظارت بر: راژان آب زاگرس و سب   و آقای دکتر علي فرهادیدکتر لیال حسنلو خانم : 9تیم 

 برای کل تیم نظارت GIS هاینقشه و (ساترا) سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش استانهماهنگي ، ارائه خدمات آقای فرشاد محمدی
 هماهنگي اجرايي تیم نظارت و تدوين گزارشات و صورتجلسات و کتاب فرايند نظارتخانم سودابه کرمي، 

 



 :باشدبه شرح ذیل می رح وظایف کلی اعضای تیم نظارتش -3-1
 ی شرح خدمات و اعالم نظر مکتوبهای طرح و تطبیق آنها با اهداف و دستاوردهای پروژه و سرفصلهابررسي دقیق پرسشنامه -1
نظر در خصوص شیوه اجرای طرح مشاارکت   اختصاص يک روز در هفته جهت مراجعه میداني )به صورت تصادفي( به روستاها و مشاهده و نظارت و اعالم -1

زی ماي توانناد   برای تکمیل فرمها توسط شرکت مشاور تحت نظارت )حضور نفرات اول نامبرده در هر تیم الزامي بوده و نفرات دوم بناا باه شارايط و برناماه ريا     
 شرکت کنند(

 وند دقیق نظارت بر پروژهها و رهماهنگي درون گروهي با ساير اعضای تیم نظارت و ناظر و تعیین شاخص -2
 حضور فعال در جلسات کمیته فني و جلسات کارشناسي تیم نظارت و عامل چهارم -9
 کارشناسيدريافت گزارش از مشاور و مطالعه و بررسي دقیق گزارش پیشرفت کار مشاور تحت نظارت و کنترل شکلي و محتوايي عملکرد مشاور و اعالم نظر  -4

را، به ناظر تحويل نمايند تا فرمت  های آنه تهیه گزارش طرح و نقشهفرمت همسان نحو 1پیوست شماره ماهنگي در جلسه مشترک خود( مطابق مشاوران )پس از هتبصره: 
 تايید شده از سوی ناظر برای تدوين گزارش به مشاوران ابالغ گردد.

)الاف: برناماه توساعه    ارزيابي شاکلي و محتاوايي اساناد و مادارک     شاور و ی مهاشرکت ی پروژه تدوين شده توسط تماميهامطالعه و بررسي دقیق گزارش -1
و تطبیاق آنهاا باا اهاداف و دساتاوردهای پاروژه و        ي(ساند توساعه روساتائ   هاای روساتائي اساتان زنجاان و  :     اقتصادی، اشتغالزائي و ب: طرح توساعه منظوماه  

و  ...( و هاا دساتگاه  هاای دساتورالعمل  و ضاوابط  هاا، نقشه گزارش،) مدارک و ناداس ستادی کنترلدر خصوص  ی شرح خدمات و اعالم نظر مکتوبهاسرفصل
 .طرح و برنامه وگزارش مشاور توسط شده وطراحي پايه هاینقشه میداني کنترل

جهت انجاام اصاالحات    شود و پیگیری الزمبه مشاور ارجاع داده ميموضوع  تايید گزارش و وجود اشکال در هر کدام از موارد فوق،در صورت عدم تبصره: 
 صورت خواهد گرفت.عضو تیم نظارت  از سویگزارش،  مجدد تايیدد. کنترل و يآميبعمل از طريق عضو تیم نظارت مورد نظر 

 تدوين گزارش هفتگي به ناظر )هر سه شنبه( در خصوص اقدامات انجام شده توسط تیم خاود و میازان رضاايت از عملکارد مشااور تحات نظاارت و میازان         -9
و اعالم نظر مکتوب باه   پروژه اجرای روند بهبود برای پیشنهاد ی و ارائهبندبا برنامه زمان های انجام شدهفعالیتيا انحراف تطبیق هماهنگي با مشاور در خصوص 

 مشاور توسط عضو تیم نظارت ایی مرحلههاعدم تصويب گزارشعدم همکاری مشاور يا قصور مکرر يا ناظر در صورت 
 و تحويل به ناظر مشتمل بر: مصوب از مشاور و سند طرحبرنامه، اسناد و مدارک  تدرياف -4

o طرح از مشاور به منظور کنترل شکلي و محتوايي قبل از تکثیر نهايي آن.برنامه و های يک نسخه کامل از گزارش و آلبوم نقشه دريافت 
o ام اصالحات احتمالي توسط مشاور.ها پس از انجها و آلبوم نقشهپیگیری تکثیر نهايي و صحافي گزارش 

 
 ریزی استان زنجان در مطالعات برنامه و طرح توسعه به عنوان نماینده و دبیرفهرست نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه

 شهرستان ردیف
 دبیر نماینده

 تلفن همراه نام و نام خانوادگی تلفن همراه نام و نام خانوادگی

 11111911111 علي ايپکي وردی 11112919229 فريبا ارشادی ابهر 1
 11111911911 کورش اسکندری 11111911911 کورش اسکندری ايجرود 1
 11119914444 محمد عیوضي 11119914199 فرشاد محمدی خدابنده 2
 11114911199 علي اکبری 11111914919 نويد علوی خرمدره 9
 11119914444 محمد عیوضي 11119912994 فرهاد اوجاقلو زنجان 4
 11112911121 حمید بیگدلي 11111911414 محمد بیگلي سلطانیه 1
 11112911121 حمید بیگدلي 11112911121 حمید بیگدلي طارم 9
 11111911229 سجاد محمدی 11111911229 سجاد محمدی ماهنشان 4

 
 رت جدول ذیل می باشد:اسامی و مشخصات محل فعالیت و حجم کار تقریبی شرکتهای مهندسی مشاور به صو -4-1

 شهرستان ردیف
تعداد 
 بخش

 نام بخش
تعداد 
 روستا

جمعیت 
 بخش

نسبت 
 جمعیت

مساحت 
 بخش

نسبت 
 مساحت

های تعداد گزارش
 برنامه و طرح

 تلفن مدیر در ارتباط نام مهندس مشاور

 1 8/63 1912 13/75 126566 11 مرکزی 1 ابهر 1
 راژان آب زاگرس

 11191111141 احمد جواني
 11192111911 داود نقي زاده 1 1/84 407 6/62 60970 11 مرکزی 1 خرمدره 1

 1 سلطانیه 2
 مرکزی
 باغ حلي

 11112111411 حسین کنگری سبز سامانه سبالن 9 4/88 1081 3/07 28277 99

 9 خدابنده 9

 مرکزی
 افشار
 بزينه روز
 سجاسرود

114 152236 16/53 5151 23/24 4 
برنامه ريزی چشم انداز 

 امانس
مصطفي دين 
 محمدی

11111911141 

 2 زنجان 4
 مرکزی
 زنجانرود
 قره پشتلو

141 435273 47/28 6763 30/51 1 
 11199194911 میرمعظم ابراهیمي يورت شهر سبالن

 1 طارم 1
 مرکزی
 چورزق

19 43657 4/74 2235 10/08 9 

 1 ماهنشان 9
 مرکزی
 انگوران

111 37107 4/03 2786 12/57 9 
 11192441141 سعید نجفي قشینه شهرآرتا ن

 1 ايجرود 4
 مرکزی
 حلب

92 36637 3/98 1829 8/25 9 

 - - - 34 100 22164 100 920723 609 11 11 استان جمع



 (ها)قبل از مطالعه، حین مطالعه، بعد از مطالعه و دوران اجرای اسناد توسعه بخش تیم نظارتانتظارات دستورالعمل نظارتی و  -2
 چهارم عامل و نظارت تیم مشاور، مهندسین هایفعالیتبندی رعایت برنامه زمان -1-2

گردد. انتظار های مهندسین مشاور، تیم نظارت و عامل چهارم به شرح جدول پیوست ابالغ ميبندی فعالیتزمانبرنامه ناظر و مشاورين،  11/9/1219با توجه به جلسه مورخ 
 های خود را تنظیم نمايند تا انحراف از برنامه به حداقل برسد.را به دقت مطالعه نموده و مطابق آن اقدامات و فعالیترود کلیه ذينفعان، برنامه مي

 باشد.مه ميبندی و هماهنگي با ساير مشاوران در اجرای اين برناشايان ذکر است يکي از معیارهای ارزيابي عملکرد و تعیین پیشرفت پروژه برای مشاوران، رعايت برنامه زمان
 ی به پیوست همین دستورالعمل الصاق گردیده است.بندبرنامه زمان

 توجه به نکات ذيا ضروری است:بندی برنامه زمان جرایادر 
 بازبیني قرار خواهد گرفت.مورد  با تايید کمیته فني درصد انحراف را داشته و متناسب با شرايط 11قابلیت انعطاف تا بندی زمان -1
 ه مراحل، ناظر نظارت خواهد داشت.در کلی -1
 آوری اطالعات از روستا توسط مشاورين، تیم نظارت دو نفره منتخب در تمام مراحل نظارت خواهد داشت.در فرايند جمع -2
 يل خواهند داد.تحوارائه به ناظر و تیم نظارت  ای، فرم گزارش پیشرفت کار را تکمیل و به عامل چهارم جهتيکبار مشاوران طي نامه ماههر  -9

 شاوران تحويل داده خواهد شد.فرم گزارش پیشرفت کار متعاقبا از سوی ناظر به م تبصره:
 برای بررسي و تصويب گزارشهای واصله برگزار خواهد شد. 11تا  11 شنبه هرماه ساعتپنججلسات کمیته فني آخرين  -4
 ر و گزارشهای واصله، با اعالم قبلي، برگزار خواهد شد.جلسات اضطراری کمیته فني، بنا به اقتضای شرايط و حجم کا -1

 
 هاتوزیع پرسشنامهرعایت برخی الزامات پیش از  -2-2

 د.نهتحويل دعامل چهارم جهت تحويل به ناظر و تیم نظارت  به سواالت زير پاسخ داده و نتیجه را به هاها الزامي است تا مشاوران در تنظیم پرسشنامهپیش از توزيع پرسشنامه
 ها وجود نخواهد داشت.بديهي تا پیش از پاسخ به اين سواالت و عدم تايید تیم نظارت، امکان توزيع پرسشنامه

 
د کدام سواالت، مشاوران مشخص نمایناهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان پوشش داده شده است؟  ،آیا در پرسشنامه الف(

 است؟به کدام اهداف متناظر 

 توسعه اقتصادی و اشتغالزائي روستاهای هدف برنامههدف عمده: 
 اهداف ویژه:

 محور ای و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادراتريزی منطقهبرنامه .1
 هستان يا بخش؛زائي در روستاهای هدف دها و تنگناهای اساسي توسعه اقتصادی و اشتغالها، توانمندیشناخت علمي و تحلیل راهبردی مزيت .1

 زائي در روستاهای هدف دهستان يا بخش؛های توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره .2

 زا در روستاهای هدف دهستان يا بخش؛های اقتصادیِ اشتغالگذاریهای سرمايهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولويتيکپارچه .9

های جديدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتي در روستاهای هدف وجود و ايجاد ظرفیتهای متقويت ظرفیت .4
 دهستان يا بخش؛

ئي در روستاهای زاسازی مشارکت بخش عمومي، خصوصي، تعاوني و مردمي )ساکنین و ذينفعان روستاهای هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغالتقويت و نهادينه .1
 هدف دهستان يا بخش.

 
د کدام سواالت، به کدام نمشخص نمایمشاوران پوشش داده شده است؟  ،روستائی یهامنظومه پایدار توسعه طرح اهداف ،آیا در پرسشنامه ب(

 اهداف متناظر است؟

 ی روستائي مبتني بر اصول برنامه ريزی فضائي توسعه پايدارهاپیشرفت منظومه هدف اصلی:
 اهداف فرعی:

  بخشي و آرايش )فضايي( مراکز سکونتگاهي نظم .1

 روستائي در سطح منظومه–کمک به ايجاد و گسترش روابط مکمل و پیوندهای سازمان يافته اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و ارتباطي بین نقاط شهری .1

 شهر و روستا( ی مجاور)با نگاه يکپارچه بههاای منظومه هماهنگ با منظومهانتظام فضائي شبکه .2

  شهری و منطقه ای –کاهش شکاف و تعادل بخشي روستائي  .9

  اقتصادی و کالبدی منظومه روستايي -توسعه فعالیتهای اجتماعي .4

  افزايش ماندگاری جمعیت در منظومه روستايي .1

  های روستائيتدوين چارچوبهای الزم برای مديريت کارآمد پیشرفت منظومه .9

 و همگرائي با توسعه منطقه ای و ملي تقويت اقتصاد محلي در پیوند .4

 فضائي سکونتگاههای روستائي واقع در منظومه –توسعه مکاني .1

 
های خود را در مورد تایج بررسیسازی هستند، مشاوران نبا عنایت به این که اهداف فوق االشاره برای کنترل توسط تیم نظارت، نیازمند کمی ج(

اخصهای ارزیابی اهداف تبیین نموده و بهمراه ش« وضع مطلوب»و « وضع موجود»تحت عنوان  زیر سازی اهداف برنامه و طرح در جدولکمی
 ظرف یک هفته پس از ابالغ این دستورالعمل به عامل چهارم و ناظر تحویل نمایند.

 

 ی مورد بررسیهاوضع موجود در شاخص/ ی ارزیابی هدفهاشاخص / عنوان هدف )اصلی و فرعی(
در صورت تحقق  اهوضع مطلوب شاخص/

 هدف مزبور )پس از انجام این پروژه(

    
    

 



جهت اطالع و اعمال شاخص، به مهندسین مشاور  يک هفته پس از دريافت نظرات مشاوران،اين شاخصها طي جلسات اعضای تیم نظارت، مورد بررسي قرار گرفته و  تبصره:
 ابالغ خواهد شد.

 
های عملیاتی باید به عینه دیده شود، مشاوران مشخص از این پروژه در قالب سند طرح و برنامه و پروژه با توجه به این دستاوردهای حاصل د(

 شود؟حاصل میطرح  و برنامه انتظار مورد اقتصادی دستاوردهایهای تدوین شده، پرسشنامه از طریقآیا نمایند: 
 نمونه دستاوردهای اقتصادی مورد انتظار برنامه و طرح

 ال پايدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدفايجاد اشتغ .1

 ای در روستاهای هدفتقويت اقتصاد محلي صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه .1

 های توسعه اقتصادی؛سازی مشارکت تحصیلکردگان محلي در طرحتوانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت .2

 بخشي به اقتصاد و معیشت روستائیان؛تنوع .9

 های هدفوری در روستاسطح درآمد و ارتقاء سطح بهرهافزايش  .4

 تثبیت جمعیت روستائي و ايجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستائي. .1
 

های خود را در تایج بررسیسازی هستند، مشاوران ناالشاره برای کنترل توسط تیم نظارت، نیازمند کمیهم( با عنایت به این که دستاوردهای فوق
اخصهای ارزیابی دستاوردها بهمراه ش« وضع مطلوب»و « وضع موجود»تحت عنوان  زیر برنامه و طرح در جدول دستاوردهایسازی مورد کمی

 تبیین نموده و ظرف یک هفته پس از ابالغ این دستورالعمل به عامل چهارم و ناظر تحویل نمایند.

 ی مورد بررسیها/وضع موجود در شاخص ی ارزیابی دستاوردهاشاخص / عنوان دستاورد
در صورت تحقق  هاوضع مطلوب شاخص/

 دستاورد مزبور )پس از انجام این پروژه(

    
    

 
هندسین مشاور اين شاخصها طي جلسات اعضای تیم نظارت، مورد بررسي قرار گرفته و يک هفته پس از دريافت نظرات مشاوران، جهت اطالع و اعمال شاخص، به متبصره: 

 شد.ابالغ خواهد 
 هارعایت برخی الزامات در حین توزیع پرسشنامه -3-2

سفیدان و معتمدين ريش های مختلف ذينفع و با حضور اعضای شورا، دهیار،رح با تاکید بر مشارکت فعال گروهبا توجه به اين که مطابق قراردادهای منعقده، تدوين برنامه و ط
رسد، موارد زير در لتي مرتبط و مشاوران به انجام مينده بنیاد مسکن، نماينده بخشداری و عنداللزوم ساير دستگاههای دوروستاهای حوزه، نماينده نهادهای غیر دولتي، نماي

 ها رعايت شود:زمان تکمیل پرسشنامه
 روستا یهاالف( در تکمیل پرسشنامه

 انجام شود و ، ريش سفیدان و معتمدين روستای روستااعضای شورادهیار،  ه مشارکتي باتیم علمي مشاوران و افراد زبده و طي جلس در روستاها با حضور هاتکمیل پرسشنامه -1
 ها پرهیز شود.تکمیل انفرادی پرسشنامه از
ت کار نظارت در روستا، به صورت تصادفي، اعضای تیم نظارت مربوط به هر مشاور نیز در برخي جلسات حضور داشته و بر کیفی هابرای نظارت بر نحوه تکمیل پرسشنامه -1

 خواهند نمود.
ثابت و همراه( معین  مشخصات حاضرين در تکمیل پرسشنامه، يا به شکل صورتجلسه الصاقي به پرسشنامه يا در متن پرسشنامه )حاوی نام و نام خانوادگي، سمت، تلفن -2

 گردد.
. به نحوی که روی يک برگه محل تکمیل و تاريخ تکمیل پرسشنامه نوشته فته شود، گرهال گروهي پرسشنامهمشارکتي و تکمیعکس از جلسه در تکمیل هر پرسشنامه، يک  -9

 شده و در عکس قابل رويت باشد.
 و عکسها به صورت فولدربندی شده با تیم نظارت تحويل گردد تا اقدامات نظارتي و راستي آزمايي صورت گیرد. هامستندات مربوط به صورتجلسه -4
 ل پروژه بايد پرسشنامه تکمیل گردد.برای کلیه روستاهای مشمو -1
 ه دفتر مطالعات پروژه تحويل گردد تا بايگاني صورت گیرد.ی شده، ببندپس از بهره برداری توسط مشاور، به صورت مرتب و طبقهها پرسشنامه -9
ن پرسشنامه يا اصل آن به اعضای تیم نظارت تحويل گردد تا ، برای راستي آزمايي، اسکهادر صورت درخواست اعضای تیم نظارت مبني بر تحويل موردی ی پرسشنامه -4

 پس از بررسي مجددا به مشاور عودت شود.
 

 هاهای دستگاهب( در تکمیل پرسشنامه
طريق نمايندگان مشاورين در  ی تايید شده از سوی تیم نظارت، با نامه سازمان مديريت و برنامه ريزی ارسال و ازهابرای دريافت اطالعات از سازمانهای دولتي پرسشنامه -1

ی صورت گرفته از ناحیه عامل چهارم و ناظر برای مراجعه به دستگاهها و بنددفتر مطالعات پیگیری خواهد شد. در اين راستا همکاری کلیه نمايندگان مشاوران بر اساس تقسیم
 دريافت اطالعات پروژه، ضروری است.

گاهها، فرايند ورود اطالعات در فايل اکسل يا نرم افزارهای ديگر با هماهنگي نمايندگان مشاورين انجام شود و فايل نهايي پس پس از جمع آوری اطالعات و فرمها از دست -1
 از بازبیني و تايید ناظر برای استفاده در اختیار مشاوران قرار گیرد.

 ی شده، در دفتر مطالعات بايگاني شود.بندرتب و طبقهها پس از ورود ديتا در رايانه، توسط نمايندگان مشاوران به صورت مپرسشنامه -2
 

 و حین تدوین هر گزارش: هاپس از تکمیل پرسشنامهرعایت برخی الزامات  -4-2
 :گردددر گزارش دوره ای که به تفکیک فصول ارائه خواهد شد، در روکش گزارش به موارد زير اشاره 

اسناد از ی روستائی، هاصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومهبرنامه توسعه اقتهای گزارشدر کدام بخش از  الف(
تهیه کرده و مشخصا با استناد به متن گزارش و متن هر کدام از اسناد، محل  abepi.irاز سايت متن اسناد را مشاوران، برای اين کار ) باالدست زیر استفاده شده است؟

 د.(انطباق گزارش با اسناد را شرح دهن استفاده از اسناد و میزان
 سند پايه توسعه استان .1

 (معدن، فرهنگ عمومي، کشاورزی و آبی گردشگری، خدمات، عمران و شهرسازی، صنعت و هامشتمل بر بخش) اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر توسعه استان .1



 جلد( 11مطالعات آمايش استان ) مشتمل بر  .2

 سنتز مطالعات آمايش استان .9

 گذاری استانسند توسعه اشتغال و سرمايهامانه کارا و س .4

 برنامه ششم توسعه استان .1

ی آب، آموزش عمومي، انرزی، بازرگاني، تربیت بدني، محیط زيست، صنعت و معدن، های راهبردی توسعه استان ) شامل بخشهااسناد پايش و ارزشیابي برنامه .9
 آموزش عالي، کشاورزی و حمل و نقل (

 ایو عمران )جامع( ناحیهطرح توسعه  .4

 هااسناد توسعه شهرستان .1

 
 حاصل می شود؟طرح  و برنامه انتظار مورد اقتصادی دستاوردهای گزارش طرح و برنامه، از طریقآیا  ب(

 نمونه دستاوردهای اقتصادی مورد انتظار برنامه و طرح

 ايجاد اشتغال پايدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف .9

 ای در روستاهای هدفمحلي صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقهتقويت اقتصاد  .4

 های توسعه اقتصادی؛سازی مشارکت تحصیلکردگان محلي در طرحتوانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت .1

 بخشي به اقتصاد و معیشت روستائیان؛تنوع .11

 های هدفوری در روستاافزايش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره .11

 عیت روستائي و ايجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستائي.تثبیت جم .11
 

پوشش  ،روستائی یهامنظومه پایدار توسعه طرحو اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان  اهداف گزارش نهایی،آیا در  ج(
مورد بررسي قرار  ها)اين اهداف بايد در تدوين پرسشنامه ظر است؟، به کدام اهداف متناکدام بخش از گزارشد مشاوران مشخص نماینداده شده است؟ 

 گرفته و کمي سازی شده باشند و از آنها در گزارش استفاده شده باشد(

 
آیا در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با مشاوران مشخص نمایند:  د(

 این ارتباطات لحاظ شده است؟  ،تانهای پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است؟ در کدام بخش از گزارششهرس
 

مشاوران موظفند می باشد؟  "ی سرمایه گذاریهاطرح"و  "ی عمرانیهاپروژه"، "تصمیمات"آیا سند نهایی تنظیم شده توسط مشاوران حاوی  هم(
 د.و تیم نظارت اعالم نماین به ناظر قبل از شروع این مرحله شخص کرده و نتیجه رام خودشیوه تدوین سند را در جلسات مشترک 

ی نهايي، مالک، اجرايي بودن و های پیشنهادی و گزارشهای مشاور نیست. لذا از حیث برنامهها، توجه داشته باشند که مصوبات کارفرما نافي مسئولیتمشاوراننکته مهم: 
 و سند مصوب، اشکاالتي پیش آيد، مشاور ملزم به رفع اشکاالت است. هادر زمان اجرای برنامه عملیاتي بودن آنها است و اگر

 
 توسط مشاوران الزامی است. طرح و برنامهگزارش  در بخشها و فصول( رعایت شرح خدمات و و

ی اعالم شده الزامي است و تیم نظارت هافصول و بخشبا مطابق  هامطابق قرارداد منعقده با مشاورين رعايت کلیه جزئیات شرح خدمات و تدوين دقیق گزارش
 با توجه به اين موضوع و در نظر داشتن اهداف و دستاوردهای پروژه، اعالم نظر خواهند نمود.

 در زير خالصه فصول و بخشها در برنامه و طرح، جهت تقريب به ذهن در  شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزی يا بنیاد مسکن انقالب اسالمي صورت گرفته باشد، اين اصالحات بايد به صورت  در صورتي که اصالحاتي در شرح خدمات از سویتبصره: 

 نامه رسمي ابالغ و جايگزين شرح خدمات جاری شود.
 



 زایی روستاییتدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال
 قانون برنامه ششم توسعه 21ماده  -6پیوست شماره 

 اتیکل: اول بخش( 1
 در مقیاس ملي، استاني و محلي؛ ضرورتبیان مسئله و  - 1 –1

 ؛انجام کارو تبیین فرآيند شناسي روش - 1 –1

 روستايي(. زايياشتغالمبنا و چارچوب تحلیلي )رويکرد نظری احتمالي به تحلیل توسعه اقتصادی و  - 2 –1 

 موجود وضع تحلیل و توصیف اسناد و دوم: بررسیبخش ( 2
 های اجراء شده و در حال انجامِ مرتبط با موضوع و مکان برنامه؛ها و برنامهتوصیف، تحلیل و تبیینِ اسناد باالدستي و ارزيابي طرح - 1 – 1 
 توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع طبیعي و زيستي روستاهای هدف دهستان يا بخش؛ -1 – 1 

 ني، اجتماعي، اقتصادی و زيرساختي روستاهای هدف دهستان يا بخش؛ توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسا - 2 - 1 

 توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی )کشاورزی، صنايع، خدمات و گردشگری( در روستاهای هدف دهستان يا بخش؛ - 9 – 1

 توصیف، تحلیل و تبیینِ فضايي از روستاهای هدف دهستان يا بخش؛ - 4 –1
زايي روستاهای هدف دهستان يا ساز و محدوديت نهادی در توسعه اقتصادی و اشتغالحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدوديتتوصیف، ت - 1 – 1

 بخش؛
 انساني، زيرساختي و فضايي جهت تولید و عرضه در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات؛ -ها و تنگناهای طبیعي، اجتماعي قابلیت - 9 – 1 

ها و تنگناها ها، منابع تولید، نظام فعالیتي، جايگاه فضايي و قابلیتهای فرادست و برنامهگیری از مباحث بررسي اسناد و طرحنتیجهبندی و جمع - 4 – 1 
 در روستاهای هدف دهستان يا بخش.

 روستایی زاییاشتغال و اقتصادی توسعه برنامۀ ( بخش سوم: تدوین3
های زايي )مصاحبهنفعان محلي جهت تدوين برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالت میداني با مشارکت ذیتعريف و تحلیل فرآيندها و اقداما – 1 – 2 

 عمیق فردی، گفتگوهای مشارکتي، ... (؛
 ؛بخش يا دهستان هدفی روستاهاييِ زااشتغال وی اقتصاد توسعهی راهبردهاو  اهداف انداز،چشمتعیین  - 1 – 2 
زايي روستاهای دهستان/ بخش در نظام کشاورزی، های توسعه اقتصادی و اشتغالنسبي، رقابتي و استراتژيک و محرکهای اصلي تعیین مزيت - 2 - 2 

 صنعت و خدمات و گردشگری؛
 پايداردر افق برنامه؛ سکونت و معیشت برای قبول قابل درآمد متوسط و اشتغال کمي هدف تعیین - 9 – 2 
های های کارآفريني مستقل )خصوصي و تعاوني( قابل اجراء توسط ساکنین بومي با استفاده از فناوریطرحهای مرتبط با آوری ايدهجمع - 4 – 2 

 انديشي با کارآفرينان محلي؛مناسب از طريق گفتگو با اجتماع بومي و هم
ان کاربست آنها در روستاهای هدف دهستان يا ها و بررسي امکهای موفق در ساير استانهای کارآفريني و اشتغال براساس تجربهپیشنهاد ايده - 1 – 2 

 بخش؛
 ؛1 – 2تا  1 – 2های بندبندی موارد اشاره شده درهم انديشي با جوامع محلي جهت بررسي و اولويت برگزاری کارگاه – 9 – 2
 بخش؛ يا دهستان هدف روستاهای در روستايي و خدمات تولیدات هدف بازار بررسي - 4 – 2 
 و اقتصادی توسعه برنامه کیفي و کمي اهداف تحقق ذينفعان محلي برای ارتقاء ظرفیت نیاز جهت مورد هایآموزش و هارتمها تعیین - 1 –2

 بخش؛ يا دهستان هدف روستاهای زايياشتغال
دهي یین ساز وکار سازمانهايي مانند توانمندسازی، تعزايي دهستان يا بخش هدف در زمینههای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه – 11 – 2

 ؛...  تعاوني، -مشارکت مردمي و تشکیل شغل
 زای موجودِ روستاهای هدف دهستان يا بخش؛های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت - 11– 2 
  ؛يا بخش روستاهای هدف دهستان زاييگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالسرمايه هایبندی طرحو اولويت احصاء - 11 – 2 
 يا بخش؛ روستاهای هدف دهستان اقتصادی تحرک جهت هاپیشران اولويت و دارای خدمات يا تولید تعیین محورهای - 12 – 2 
 يا بخش؛ روستاهای هدف دهستان در زيستمحیط حفاظت از و آب پايدار از منابع برداریبرای بهره الزم اقدامات - 19 – 2 
 فاقد هایمحدوده و روستاها های توسعه در يک يا چند دهستان و تعیینبندی ظرفیت روستاهای هدف دهستان برای تعیین کانوناولويت – 14 – 2 

 توسعه؛ ظرفیت
تاهای هدف روس آنها در هایارتقاء مهارت و کار جويای خانوار سرپرستان و جوانان شناسايي طريق از انساني نیروی شناسيظرفیت – 11 – 2 

 يا بخش؛ دهستان
 يا بخش؛ روستاهای هدف دهستان فعال خصوصي و عمومي موسسات نهاد،های مردمغیردولتي، سازمان عمومي نهادهای شناسايي - 19 – 2 
 يا بخش؛  روستاهای هدف دهستان زايي روستاييِ اقتصادیاقتصادی و اشتغال توسعۀ در عمومي مشارکت جلب سازوکارهای تعیین - 14 – 2 
 ها؛ها و پروژهتعیین و تعريف سهم تعهدات مالي بخش خصوصي، مردمي و دولتي در اجراء طرح - 11 – 2 

 ها؛ها و پروژهتعیین و تعريف مالحظات و الزامات اجتماعي و نهادی الزم جهت اجرای طرح - 11 – 2 

 نیاز؛ مورد ناپذيراجتناب هایزيرساخت و برنامه هدف اشتغال تحقق برای نیاز مورد تسهیالت میزان تعیین - 11 – 2 
 های ساالنه و تخصیص تسهیالت يا اعتبارات به تفکیک هر دهستان و روستا؛تهیه جدول و شبکه فعالیت – 11 – 2 
 گیری.نتیجه و بندیجمع – 12 – 2 



 های روستاییتدوین طرح توسعۀ پایدار منظومه
 بخش نخست

 و فنون تحقیق( هاطالعه طرح )روشفصل نخست )مقدمه(: روش م

 کالبدی منظومه -فصل دوم: ویژگیهای ساختاری
 موقعیت منظومه (1
 ای و عمراني منظومه ی توسعههاتحلیل فضايي نوع، تعداد و حجم اعتبارات طرحها و پروژه (1
 شناختيبوم -ساختار محیطي (2
 ساختار کالبدی (9
 فرهنگي -ساختار اجتماعي (4
 ساختار اقتصادی  (1
 مديريتي -اسيساختار سی (9
 ی: قابلیتها و محدوديتهای ساختاری منظومهبندجمع (4

 فصل سوم: کارکردها )فعالیتها و روابط( منظومه
 شناختي بوم -فعالیتها و روابط محیطي (1
 اجتماعي  -فعالیتها و روابط فرهنگي (1
 اشتغال و فعالیت  (2
 ويژگیهای نظام و روابط تولید (9
 مديريتي  -فعالیتها و روابط سیاسي (4
 و کیفیت کاربری اراضي در سطح منظومه  کمیت (1
 ی: قابلیتها و محدوديتهای کارکردی منظومهبندجمع (9

 فصل چهارم: جریانها و پیوندهای فضایی منظومه 
 جريانها  (1
 پیوندهای فضايي (1
 جمعبندی: نقاط قوت و ضعف جريانها و پیوندهای فضايي  (2

 فصل پنجم: ویژگیهای فضایی شبکۀ سکونتگاهی منظومه
 فضايي منظومهساختار  (1

 سازمان فضايي منظومه  (1
 ی دروني منظومه(هاکارکردی شبکه سکونتگاهي )بر اساس حوزه-ی: ويژگي ساختاریبندجمع (2

 بخش دوم
 فصل نخست: تحلیل ساختار و سازمان فضایی

 اقتصادی اثرگذار بر ساختار و سازمان فضايي-اکولوژيک و اجتماعي-عوامل محیطي (1
 و سیاستهای طرحهای عمراني  هاذيری سازمان فضايي منظومه در برنامهجايگاه فضايي و توان نقش پ (1
 پذيری مطلوب ساختار و سازمان فضايي )شبکۀ کارآمد فضايي( در سطح منظومهامکانات و موانع شکل (2
 تبیین فرصتها و محدوديتهای منظومه  (9

 ریزی فضایی توسعۀ پایدار منظومهفصل دوم:برنامه
 چارچوب نظری برنامه ريزی (1
 تدوين چارچوبهای برنامۀ توسعۀ پايدار منظومه (1

 تدوين اهداف برنامۀ توسعۀ پايدار منظومه (2
 ی توسعۀ پايدار منظومه هاراهبردها و سیاست (9
 انداز توسعه پايدار منظومه(سازمان فضايي مطلوب منظومه )چشم (4
 تهیۀ طرح توسعۀ پايدار منظومه (1
 ار منظومههای ضروری برای توسعۀ پايدتدوين طرحها و پروژه (9

 فصل سوم: نحوه و مدیریت اجرای طرح
 مديريت اجرا (1
 نظام ارزيابي و پايش )نظارت و بازنگری( (1

 اسناد طرح -بخش سوم
 معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح

 معیارها و ضوابط محیط زيست (1
 ی مختلف )در سطح منظومه(هاتنظیم و تدوين ضوابط و مقررات استفاده از اراضي در کاربری (1
 و ضوابط الگوی گسترش و رشد کالبدی روستا معیارها (2
 معیارها و ضوابط شبکه راهها (9
 معیارها و ضوابط حرايم )رودخانه، خطوط انتقال نیرو، عناصر با ارزش میراث فرهنگي و ...( (4
 معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل  (1
 ساير معیارها و ضوابط (9

 ی طرحهانقشه
 ی رسميهانقشه (1
 ی پشتیبانهانقشه (1


