
ریو طرح توسعه پا یاشتغالزائ  ،یاستان رد مطالعات ربانمه توسعه اقتصاد اتیتجرب  ی چارچوب و شرح خدمات گزارش مستند ساز  17/10/1398اتریخ :                 یروستائ  یاهمنظومه دا

 فصل اول
 مقدمه و کلیات

 و...( طرح ،مبانی نظری )توضیحات عملکرد، ارزیابی عملکرد، پروژه

 روستایی و...های مطالعات طرح اهمیت نظارت و پروژه

 ی نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت تیم نظارتنحوه

 هاها و گزارشآوری دادهی جمعنحوه

 ریزی استان و..(ها )شورای برنامهی تاییدیه گزارشنحوه

 

 )پیش از مطالعات میدانی( فصل دوم
  ارکان انجام پروژه

 عقد قراردادها

 هاو ابالغ طرح بیتصو وهیش

 های نگارش آنها و شیوهبندی گزارشفصل

 های اجراییدستگاهاطالعات و آمارهای رسمی از 

 طراحی ساختار کارو  و کنترل پروژه یزیربرنامه ندآیفر

های بخشی و آوری اطالعات از دستگاهبرای جمع الزم تهیه جداول

 فرابخشی

ها با هماهنگی جلسات آموزشی و توجیهی تکمیل پرسشنامه

 بخشدارانها و فرمانداری

 جلسات مشارکتی با دهیاران، اعضای شورای روستا و ریش سفیدها

 و مستندات( هاگزارش جلسات تیم نظارت )عکس

 

 ی(دانیمطالعات م نیح)فصل سوم 
 هاآوری آنها و کیفیت جمعی انجان آنبندی و نحوهجدول زمان

 و...(ها، مستندات ها، نامهعکسگزارش مراجعات روستایی )

 ییاجرا یهاآمار و اسناد از دستگاه یآورجمع

 ی همکاری ناظرین با مشاورین مربوطهنحوه

 گزارش نظارتی و مشخص کردن میزان انحراف از زمان

 های ارسالیگزارشمراحل تاییدیه 

 

 ی(دانیپس از مطالعات م) فصل چهارم
 ها و...(ها و عکسنامه)ها و شرح خدمات گزارش

 بندی تیم ناظرین و مشاورینگروهبررسی ترکیب 

 بررسی از دید اقتصادی و ترویج

 تعیین درصد پیشرفت

 تدوین سنتز مطالعات

 

 

 

 (و مصوبات هیدییمراحل اخذ تأ) فصل پنجم

 بندی جلسات مراجع تصویب کنندهزمان

ها و ها و اعالم نظر آنها و مراحل انجام آنروند تاییدیه گزارش

 اصالح

 شدهفیدبک جلسات برگزار 

 هاها به تفکیک مشاورها و شهرستانتعیین انحراف

 

 (لیو تحل یجمع بند) فصل ششم

 بندی و تاییدیه نهاییجمع

آمایش سرزمین و شورای  ها به کمیته راهبری، کارگروهارائه گزارش

 ریزی استانبرنامه

 )اقتصادی و بودجه( ، برنامه)طرح منظومه( تفکیک به صورت طرح

 )تلفیق طرح و برنامه( و سند

 

 ی(مطالعات آت یبرا شنهادهایو پ هاهیتوص)فصل هفتم 
 بندی نهاییجمع

ریزی، ی فیدبک نتیجه از لحاظ رویکردی )برنامهبررسی و نحوه

 روستایی منظومه( و از لحاظ ترکیب تیم نظارت 

 ایمشکالت بودجه

 آسیب شناسی

 اثربخشی تیم نظارت

به کل  ها(کلیف )طبق سندصورت تتوصیه و پیشنهادات به 

  های استاندستگاه

 

 منابع

 

 پیوست
 های مختلفتمام برنامه

 هافرم

 هاپرسشنامه

 هاتشکر از افراد و ارگان

 

 

 

 باتشکر

 


