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مقدهم
 اهمیت برنامه ریزی (از سطح بلند مدت تا کوتاه مدت)

3

به لحاظ تاثیری که بر ساماندهی فعالیت ها ،

هزینه کردها و افزایش بهره وری سازمانی ایفا می کند روشن است  .روستا به عنوان سکونتگاه های انسانی
برای رسیدن به توسعه ای متعادل و پایدار بیش از هر چیز به برنامه ای دقیق و آگاهانه نیاز دارند تا بتوانند
از عهده مشائل و مشکالت موجود برآمده و به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.
 بر اساس ماده  10اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب  1380نهاد دهیاری متولی توسعه پایدار در
روستا می باشد .به استناد آیین نامه اجرایی ماده  194قانون برنامه پنجم توسعه دهیار به عنوان مدیر ارشد
روستا شناخته شده است.

 دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا محسوب می شود

 دهیار باید ابتدا شناخت کافی از وضعیت موجود روستا بدست آورده و با یک
شناخت جامع در قالب شیوه نامه به تدوین برنامه پنج ساله اقدام نماید.

 بودجه سنواتی دهیاری نیز هر ساله توسط دهیار ارائه و به تصویب شورای
روستا می رسد و مالک عمل دهیاری طی یک سال کاری است که باید همسو با

برنامه پنج ساله باشد

الزامات اقنونی
 الف – ماده  76قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شورای اسالمی کشور و انتخاب مصوب  :1375شورای
اسالمی روستا به عنوان نهادی برنامه ریز در عرصه توسعه روستایی ،وظایفی همچون شناسایی نارسایی ها و
کمبودها ،جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا ،نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و
پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا و ایجاد زمینه مناسب برای جلب همکاری و مشارکت مردم
برای برنامه ریزی را برعهده دارد.

5

الزامات اقنونی
 ب – ماده  10اساسنامه ،تشکیالت و سازمان دهیاری ها :در راستای اداره و حفظ توسعه پایدار روستا،
وظایف متعددی همچون ،کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارسایی ها و
تنظیم بودجه ساالنه دهیاری و ارایه به شورا جهت تصویب تعیین شده است.

6

مه
م
ت
ی
ر ن اهدا ف ربانهم
 نهادینه کردن نظام برنامه ریزی در مدیریت محلی
 توانمندسازی مجامع محلی و تقویت نقش آفرینی آن ها در فرآیند توسعه روستا
 جلب مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در مدیریت محلی
 پرهیز از انجام اقدامات بدون برنامه
 شناخت عالمانه از وضعیت مسایل و مشکالت ،ظرفیت ها و قابلیت های روستا
 اولویت بندی مناسب اقدامات اجرایی دهیاری
 تقویت روحیه مشارکت در مردم و افزایش تعامالت در میان شورا ،دهیاری و مردم
 توجه به اسناد فرادست توسعه روستا(طرح های هادی ،تعیین محدوده روستا و طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی)
 افزایش مطلوبیت و کارآمدی اقدامات و پروژه های دهیاری

7

مه
م
ت
گ
ی
ر ن وژی ی اهی ربانهم
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 بهره گیری از اسناد فرادست توسعه روستایی در سطوح مختلف ملی ،استانی ،شهرستانی و محلی به منظور تنظیم چارچوب برنامه
و پرهیز از دوباره کاری
 ترسیم آینده روستا در افق میان مدت
 تعیین راهبردهای توسعه روستا و تشخیص راهبردهایی که دهیاری می تواند در قالب آن ایفای نقش کند

 اتصال رهنمودها و پیشنهادهای راهبردی اسناد توسعه روستایی به نظام بودجه ریزی ساالنه ،از طریق تعریف پروژه ها و فعالیت
های جاری به تفکیک سال های برنامه و تعیین محل اعتبار آن ها

 پیش بینی منابع مالی و درآمدی دهیاری
 شناسایی پروژه ها و اولویت بندی آن ها

مه
م
ت
گ
ی
ر ن وژی ی اهی ربانهم
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 داشتن اهداف کمی با قابلیت اندازه گیری
 قابلیت انعطاف پذیری با استفاده از امکان بازنگری در برنامه ،با توجه به تغییرات شرایط محیط درونی و بیرونی

 نظم بخشی به فعالیت های دهیاری
 درگیر کردن مردم و نخبگان روستا از طریق مشارکت در تمامی مراحل برنامه(شناسایی ،تصمیم گیری ،اولویت گذاری ،تولید برنامه،
نظارت و ارزیابی و ) . . .
 توجه به اصل توانمندسازی روستاییان و افزایش اعتماد به نفس در آن ها از طریق ایجاد قدرت انتخاب در مراحل مختلف برنامه ریزی

10

نی
س
جای گاه ربانهم رد میان قوا ن و ا ناد
توسعه روستایی

هی
ی
م
آشنا ی با فا م پاهی
 چشم انداز :یا دور نمای روستا به معنای آرمان و مقصد روستا است و آینده ای واقع گرایانه ،دست یافتنی و
جذاب .روستا می خواهد به کجا برسد؟ این روستا تا سال  ....توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد؟

 ماموریت :نشان دهنده علت با فلسفه وجودی و رسالت روستا بوده و به عبارت دیگر بیانگر هویت روستا است.
 اهداف کالن :نتایج خاصی هستند که دهیار در مسیر تحقق چشم انداز باید به آن ها دست یابد .در واقع هر چشم

انداز در راستای رسیدن به اهداف مشخص و کلی تری است که قابلیت اندازه گیری دارد و تحقق آن نیازمند
راهبردهای خاصی است.
 راهبرد :به مجموعه خطی مشی هایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن چشم انداز را مشخص می سازد را
راهبرد می گویند.
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هی
آشنایی با مفا م پاهی


سیاست اجرایی :مجموعه تصمیم هایی است که از سوی نظام مدیریت (دهیاری) برای هموار ساختن
اجرای راهبرد اتخاذ می شوند.

 طرح :مجموعه عملیات مشخصی است که به راهبردها و سیاست های برنامه پنج ساله قابلیت اجرایی می
بخشد .این طرح ها باید با در نظر گرفتن اعتبار معین طراحی شوند.
 پروژه :هر طرح برای اینکه عملیاتی شود باید به چندین پروژه تبدیل شود .در واقع چروژه مجموعه
فعالیت هایی است که با استفاده از منابع زمانی ،انسانی و مانند آن به صورت مستمر و هدفدار برای رسیدن
به یک هدف از پیش تعیین شده به انجام می رسد.
 تامین مالی :عبارت است از جذب اعتبار مورد نیاز برای طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های برنامه پنج
ساله.
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هی
آشنایی با مفا م پاهی


هدف عملیاتی  :اهدافی که مبنای مشخصی برای نظارت و کنترل بر عمکلرد ارائه دهد(.قابل اندازه
گیری باشد – قابل دسترس باشد – واقع گرایانه باشد –محدود به زمان مشخص باشد)

 برنامه :مجموعه فعالیت های کلیدی که برای رسیدن به اهداف عملیاتی ساالنه انجام می شود.
 فعالیت :اقدامات خاصی که باید به منظور تولید دستاوردهای کامال مشخص در راستای برنامه انجام شوند.
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فرآیند تدوین برنامه پنج ساله دهیاری
فرآیند تدوین برنامه ا را اابه

 6گها تییهین مهم ندایهد.

هدچنین بر ی برار ای اتباط ین گا ها با یکدیگر ،را پایان
و را گا آخر(تییین پروژه ) ب ترسیم ندور ا راختو اه فرآینهد
تدوین برنام مم پرر زر.

تدوین ربانهم رد سطح عملیا یت

15

 برنام عدلیاتم رهیاای ک را مقیاس زمانم  5ساب تهی مم گررر  ،با شناسایم پروژه ها و فیابیت های اوستا و با تییین هد ف کدم را

سطوح مختلف  ،ویژگم "سنج پذیری" برنام ا تامین مم نداید و با تیریف یک سطح مشترک با نظا بورج ایزی رهیاای(=طرح)
مکان تصال پذیری ب برنام کوتاه مدت و برنام مابم رهیاای (= بورج ساالن )فر هم مم گررر.

گام اول :تعیین چشم انداز
 را بتد رهیاا مم بایست چشم ند زهای پیشین اوستا ا موار براسم ار ا رهد .ینک آیا را گذشت چشم
ند زی بر ی اوستا وجور ر شت ست یا خیر؟

 را صوات وجور ،آن ها ا موار تامل و و کاوی ار ا رهد.
 بید ز ینک را ین زمین ب شناخت جامیم رست یافت ،با بهره گیری ز مشااکت عضای شوا ی سالمم
اوستا ،مرر و نخبگان اوستا ب تدوین و شناسایم چشم ند ز موار نظر اوستا مم پرر زر.
 رهیاا باید چشم ند زها ا با توج ب اابلیت ها و ستید رهای بابقوه اوستا و ازش های مشترک ساکنین ،موار
نظرسنجم و ا ی گیری ار ا رهد و با توج ب هدیت آن ها ا وبویت بندی نداید.
 پس ز ینک چشم ند ز مطلوب و نهایم ب تصوی

مرر و رهیاای و شوا ی سالمم اوستا اسید.

بیانیه چشم انداز ،محصول نهایی فرآیند سازی است که در افق  20ساله محقق خواهد شد.

برنامه پنج ساله دهیاری ها باید در مسیر تحقق
بیانیه چشم انداز روستا در مدت زمان پنج
سال تدوین شود.

نمونه هایی از تدوین بیانیه چشم انداز با توجه به قابلیت و ارزش های مشترک هر روستا

گام دوم :تعیین اهداف کالن
 دهیار می بایست از درون چشم انداز نهایی ،اهداف کالن مورد نظر را مشخص نماید.

 هر چشم انداز به اهداف مشخص تری خرد می شود و این اهداف می بایست نتایجی باشند که

در مسیر تحقق چشم انداز باشد.

گام سوم:تدوین راهبرد
 در این گام دهیار می بایست پس از تعیین اهداف کالن ،راهبردهای موثر در رابطه با هر هدف را تدوین نماید.
 تدوین راهبردها قبل از هر چیز به شناخت جامعی از وضعیت موجود در روستا نیاز دارد.

 شناخت جامع از روستا در ابعاد مختلف:
 اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،کالبدی ،زیست محیطی ،نهادی و منابع و امکانات موجود

 این شناخت مستلزم توصیف و تحلیل ویژگی های روستا است ،به نقاط قوت و ضعف های داخل روستا و فرصت ها
و تهدیدهای خارجی توجه می کند.

اقدامات دهیار برای رسیدن به این گام:
 توصیف ویژگی های روستا
موقعیت و وسعت روستا ،ویژگی های اقلیمی(،منابع آب و خاک ،پوشش گیاهی و  ،) . . .وضعیت سکونت و فعالیت ،ساختار سنی
و جنسی ،رشد جمعیت ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت خدمات و امکانات و  . . .در بخش انسانی می باشد.

 تحلیل ویژگی های روستا(شناسایی قابلیت ها و محدودیت های روستا)
 فهرستی از نقاط قوت و ضعف های مرتبط با محیط داخلی روستا تهیه نماید.
 فهرستی از فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با محیط بیرونی روستا تهیه نماید.
 راهبردهای مورد نظر را تدوین کند

 به اولیت بندی راهبردی پرداخته و راهبرد نهایی و برتر را انتخاب کنید.

فهرستی از نقاط قوت و ضعف داخل روستا و فرصت ها و تهدیدهای خارج از روستا
نقاط اوت
محیط داخلی روستا

وجود نهاد مدیریتی دهیاری و شورای اسالمی در روستا
وجود نیروی تحصیل کرده در داخل روستا
وجود دانش بومی غنی مردم روستا در بخش کشاورزی
وجود اراضی و فضاهای دارای کاربری عمومی در داخل روستا
باال بودن سهم اشتغال روستاییان
سهم باالی دسترسی مردم به امکانات و خدمات عمومی در روستا
دارا بودن پتانسیل های طبیعی گردشگری در روستا
وجود تمایل در زنان برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی داخل روستا
برگزاری بازارچه هفتگی در داخل روستا
وجود شرکت تعاونی دهیار ی در داخل روستا
فرصت ها

محیط خارجی روستا

قرار گرفتن در مسیر جاده گردشگری
بهبود وضعیت گردشگری منطقه
تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه
وجود مراکز آموزش و ترویج در بخش کشاورزی
وجود شرایط مناسب برای ارائه تسهیالت ویژه پرداختی به کشاورزان و سرمایه
گذاران بخش خصوصی در سطح منطقه
وجود بازارهای محلی و هفتگی و نمایشگاههای صنایع دستی و فرآورده های
کشاورزی

نقاط ضیف
نامناسب بودن وضعیت زیرساختی روستا
پایین بودن انگیزه و تمایل روستاییان به مشارکت در طرح های توسعه
پایین بودن نرخ باسوادی مردم روستا
وجود نرخ باالی بیکاری جوانان
عدم روحیه مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اجتماعی داخل روستا
نداشتن فضای سبز عمومی در داخل روستا
محدودیت منابع مالی دهیاری برای اجرای طرح های اشتغالزایی در داخل روستا
فقدان برخورداری روستا از طرح های توسعه ای

تهدیدها
فرسایش خاک
آلودگی های زیست محیطی و صنعتی در سطح منطقه
مجاورت منطقه با مخاطرات طبیعی
پایین بودن سطح امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی در منطقه
گسترش بی ضابطه تقاضای احداث خانه های دوم و ویالیی در سطح منطقه
باالرفتن نرخ مهاجرت از روستا به شهر
ضعف ضوابط مدیریتی در بهداشت محیط و مواد زاید و پسماندها در سطح منطقه

نمونه ای از راهبردهای تدوین شده در ارتباط با چشم انداز مورد نظر

گام چهارم :تعیین سیاست های اجرایی
سیاست ها تسهیالت الز بر ی هر ا هبرر ا فر هم مم سازند.

گام پنجم :تعیین طرح ها
را ین گا رهیاا مم بایست بر ی جر یم کررن سیاست ها و ا هبررها ،طرح هایم ا با را نظر گرفتن عتباا موار
نظر تییین نداید.

گام ششم :تعیین پروژه ها
رهیاا پس ز ینک طرح ها و یا طرح موار نظر ا تییین ندور ،را ا ستای جر ی طرح ،مم بایست آن ا ب چندین پروژه عدلیاتم با را
نظر گرفتن بازه زمانم مشخص ،تقسیم نداید و عتباا ت موار نیاز ا نیز تییین و را نظر بگیرر.

فهرستی از راهبردها و طرح ها در ارتباط با چشم اندازی معین در روستا،
در برنامه پنجساله
ا هبرر

ارتقاء سطح ایمنی روستا

بهبود محیط و فضای روستایی

طرح

پروژه

ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی

.............................

آموزش ایمنی و آتش نشانی روستایی

.............................

رفع خطر از بناهای در حال تخریب

.............................

احداث دیوار سنگی رودخانه ها

.............................

جمع آوری و حمل و زباله

.............................

دفن و بازیافت پسماندهای روستایی

.............................

آموزش روستاییان

.............................

حفاری ،الیه روبی و شناسایی چاه ها و قنوات

.............................

نصب تابلوهای اطالع رسانی

.............................

نوسازی بافت های فرسوده

.............................

پیش بینی منابع مالی و درآمدها
 منابع درآمدی دهیاری در  7ردیف درآمدی
 بودجه شامل درآمد و هزینه ها بوده و بخش هزینه ای به هزینه های جاری و عمرانی تقسیم می شود
 بودجه دهیاری تا پایان دی ماه هر سال با رعایت نسبت  60به  40بودجه عمرانی به جاری توسط دهیاری تنظیم ،بررسی ،اصالح ،تایید و ابالغ بودجه می
شود..

نکته :پروژه های در نظر گرفته شده می بایست با توجه به درجه اهمیت و لزوم اجرا از
منظر زمانی توسط دهیاری و با همفکری اعضای شورای اسالمی روستا اولویت بندی شوند

تصویب برنامه
 پس از طی مراحل مختلف و تدوین چارچوب کلی برنامه پنج ساله دهیاری ها ،دهیار می بایست برنامه را جهت تصویب به
شورای اسالمی روستا ارائه دهد.

نظام اولویت بندی
 اولویت :به معنای تشخیص ارجحیت و تقدم یک پروژه نسبت به سایر پروژه ها است.
 اولویت بندی :به معنای تعیین سطوح مختلف اولویت ها از مهمترین اولویت تا اولویت های رده های پایین تر
می باشد .در این دستورالعمل چهار رده اولویت با تعریف زیر پیش بینی شده است:
 الزامی :الزام قانونی وجود دارد ،یا پروژه ناتمام مهمی را تکمیل نموده (کلیه پروژه های در حال اجرا با بیش
از  50درصد پیشرفت فیزیکی)
 ضروری:مخاطرات مربوط به سالمتی ،ایمنی ،دارایی ها را برطرف می سازد یا طبق پیمایش اهالی روستا از
اولویت بسیار باالیی برخوردار است .در اولویت های ضروری زمان بندی و تامین مالی پروژه ،قابل انعطاف
نیست.
 زمان بندی پروژه قابل انعطاف نیست :به آن معناست که خدمت مورد نظر اکنون مورد نیاز است و به تعویق انداختن
اجرای آن تبعات منفی زیادی را در بر دارد.
 تامین مالی پروژه ،قابل انعطاف نیست :به آن معناست که دسترسی به منابع مالی برای تامین اعتبار پروژه در حال
حاضر وجود دارد ،اما معلوم نیست که درآینده هم وجود داشته باشد.
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 مطلوب :امکانات موجود را حفظ کرده یا بهبود می بخشد ،جایگزین تجهیزات از رده خارج و
فرسوده می شود ،هزینه های بهره برداری و نگهداری را کاهش می دهد ،زمان بندی آن منعطف
نیست ،اما تامین مالی آن انعطاف پذیر است.
 تامین مالی پروژه قابل انعطاف است به آن معناست که دسترسی به منابع مالی برای تامین اعتبار پروژه در
حال حاضر وجود دارد و احتماال در آینده هم وجود خواهد داشت.

 قابل قبول :از خدمات پایین تر از حد استاندارد جلوگیری می کند .در اولویت های قابل قبول
هم تامین اعتبار و هم زمان بندی آن منعطف است.
 زمانبندی پروژه قابل انعطاف است ،به آن معناست که به تعویق انداختن اجرای آن تبعات زیادی در بر
نخواهد داشت.

فصل چهارم :پایش و بازنگری
پایش و نظارت بر اجرای برنامه با استفاده از گزارشگیری در خصوص ”طرح ها“ و ”پروژه ها“ صورت می پذیرد.
دهیاری با همکاری شورا موظف به انتشار گزارش پایش در انتهای هر فصل می باشند.
 پس از طی مراحل مختلف و تدوین چارچوب کلی برنامه پنج ساله دهیاری ها،
دهیار می بایست برنامه را جهت تصویب به شورای اسالمی روستا ارائه دهد.
 یکی دیگر از ویژگی های برنامه پنج ساله قابلیت انعطاف پذیری آن می باشد .دهیار
می تواند در صورت نیاز و در راستای بهبود وضعیت اجرای برنامه با همفکری اعضا
شورا و مردم در در بازنگری و یا تغییر پروژه ها برای سال آینده بپردازد.

شیوه اولویت بندی

متناسب با شرایط کارگروه های تخصصی به سه متغیر:احتمال اجرا،اهداف عام و اهداف اختصاصی

 احتمال اجرا :شامل عناصری است که ناظر بر تحقق پذیری و اجرای پروژه به
صورت عام بوده و به مباحث مالی ،قانونی ،دانش و ابزار فنی توجه دارد

 اهداف عام :شامل اهدافی است که برای همه پروژه ها قابل تعریف است عمدتا
ناظر بر تاثیرات اقتصادی پروژه بر شهر ،عمر مفید و مقیاس عملکرد پروژه دارد
 اهداف اختصاصی :شامل اهدافی است که به طور اختصاصی برای پروژه های هر
یک از حوزه های ستادی تعریف می شود.

ی
گ
ن
نظارت و پا ش و باز ری

ی
پا ش
 گزارش عملکرد اهداف عملیاتی و کمی برنامه را در پایان هر فصل سال دریافت و به صورت
ساالنه منتشر کند.

 مهمترین رکن پایش برنامه پنج ساله ذی نفعان برنامه هستند
 در راستای تقویت نقش نظارتی شورای اسالمی شهر دبیرخانه دائمی نظارت و پایش برنامه در
شورا تشکیل می شود.

 در صورت تغییر برخی از اهداف عملیاتی موضوع از طریق فرم های شماره  34و  35انجام می
گیرد.

گ
ن
باز ری
 بازنگری در برنامه راهبردی با پیشنهاد دبیرخانه به صورت ساالنه مشروط به تصویب شورای
اسالمی

 موضوع از طریق فرم های  8و  9با ارسال به دبیرخانه برنامه
 پیشنهادهای اصالحی از طریق فرم های شماره  32تا 35
 چک لیست بازدیدهای میدانی از پروژه ها

ساختار الیحه برنامه پنج ساله عملیاتی دهیاری
 مقدمه :در این بخش مشخصات شهر و شهرداری و گردش کار تدوین ،بررسی و فرآیند تصویب برنامه به همراه تعداد
جلسات بررسی و تاریخ آن ها و تاریخ تصویب برنامه در شورا و تعداد آراء موافق و مخالف قید می شود.
 کلیات :شامل چشم انداز ،راهبردها و سیاست های اجرایی و تشریح درختواره هدف و اقدام .فرم شماره  1در این بخش
ارائه می شود.
 منابع درآمدی :ارائه تصویری از شرایط درآمدی دهیاری در سال های برنامه عملیاتی (پنج سال آتی) و تشریح
مهمترین منابع تامین اعتبار پروژه ها .فرم شماره  3و  4در این بخش ارائه می شود.
 مهمترین اقالم هزینه ای :شامل فرم شماره  23و  26و توضیحات تکمیلی مورد نیاز
 مهمترین پروژه های سرمایه ای :شامل فرم شماره  19به همره توضیحات مورد نیاز
 پایش و بازنگری برنامه تشریح فرآیند ارزیابی عملکرد برنامه و بازنگری آن .تقسیم کار بین واحدهای مختلف دهیاری
برای اجرای برنامه و پایش ،ارزیابی و بازنگری آن

سایر فرم های برنامه و گزارش های مرتبط به عنوان مستندات پشتیبان الیحه برنامه پنج ساله دهیاری محسوب شده و به
پیوست الیحه به شورای اسالمی روستا ارائه می گردد.

برگشت

توسعه روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی
روستاییان که هدف آن افزایش تواناهای جامعه روستایی به منظور رفع نیازهای
مادی و معنوی در جهت رشد و تعالی می باشد.
الزمه چنین توسعه ای ایجاد تغییرات کمی و کیفی در درون خود روستا است.

عوامل موثر بر توسعه روستایی


عوامل اقتصادی







عوامل پشتیبانی و حمایتی









سرمای
نیروی کاا
زمین
مدیریت و برنام ایزی

حدل و نقل
اتباطات
زیرساخت ها
آموزش
بهد شت
خدمات تفریحم

عوامل نهادی





او نین و مقرا ت
سازمان ها و ر ا ت
او بط و شبک های توبید و باز ا
مشااکت






در سال های اخیر عمدتاً به عوامل دسته اول و دوم توجه شده است و کمتر به عوامل نهادی توجه
کمتری صورت گرفته است
نهادسازی و توجه به آنها در فرآیند توسعه اکنون به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار تبدیل شده که
نیازمند توجه عوامل نهادی می باشد
جهت تدوین چارچوبی مناسب برای تحقق برنامه های توسعه از روش مسئله گرا)(Problem Oriented
استفاده گردد.
در روش مسئله گرا مشکالتی که مردم با آن مواجه هستند مورد توجه قرار می گیرد و در جهت بهبود
آن تالش می گردد.
بازگشت به فهرست

اهداف و ضروت تدوین برنامه توسعه روستا








برنامه توسعه روستایی ،طرحی است که برای کمک به جوامع روستایی که کلیه عناصر را جمع کرده و طرح های
استراتژیک توسعه در سطح روستا را اجرا می نماید.
مشارکت موثر مردم در فرآیند تهیه برنامه ،تصمیم گیری و اجراء از دیگر نتایج از برنامه توسعه روستایی است.
رسیدن جامعه روستایی به توسعه در ابعاد گوناگون مستلزم بسیج تمامی مردم روستا در رسیدن به اهداف تعیین شده
که شوراها و دهیار می تواند به عنوان محرک اصلی این امر باشد.
برنامه توسعه روستا زمینه ساز ساماندهی امور روستاها از طریق همیاری مردم روستا است.
افزایش اعتماد به نفس و احترام به خویشتن در بین روستاییان از پیامدهای برنامه توسعه روستا است.

بازگشت به فهرست

بررسی وضع موجود روستا
 وبین موضوع ر شتن رید کلم نسبت ب محیط اوستا مم باشد.
 شناخت ویژگم های جتداعم اوستا شامل :جدییت ،تفکیک سنم و جنسیتم ،مهاجرت
فر ر اوستا و . . .

 شناخت منابع راآمدی اوستا (کشاوازی ،ر مد ا ی ،صنایع رستم ،صنایع کااخان ی و
 ) . . .و تییین نوع فیابیت عدده اوستایم
بازگشت به فهرست

شناسایی مسائل و مشکالت مختلف در سطح روستا
در تهیه برنامه روستایی شناسایی مسائل و مشکالت بر مبنای موارد زیر صورت می گیرد:

 نظرات و دیدگاههای مردم روستا
 نظرات اعضای شورای اسالمی روستاها و سطوح مافوق این شورا
 نظرات کارشناسان و مسئولین محلی
 داده ها و اطالعات جمع آوری شده در مرحله شناخت وضع موجود.
جدول شماره  :1نیازها ومشکالت روستا
ردیف

مسائل و مشکالت و نیازهای روستا

بازگشت به فهرست

اولویت بندی مسائل و مشکالت به ترتیب ضرورت و اهمیت

جدول شماره  :2اولویت بندی مشکالت و نیازهای روستا
ردیف

مسائل و مشکالت به ترتیب اولویت

بازگشت به فهرست

ارائه راه حلهای مختلف برای هر کدام از مشکالت
با استفاده از اطالعات و داده های موجود و طبقه بندی های صورت گرفته
ارزیابی و تلفیق قرار می گیرند.

راه حلها ،مورد بررسی و

جدول شماره  :3انتخاب مسئله و راه حل های پیشنهادی
اریف

مسائل و مشکالت وبویت بندی شده

ا ه حل های پیشنهاری

بازگشت به فهرست

انتخاب راه حل مناسب
از بین راه حلهای طبقه بندی شده راه حل نهایی را انتخاب و در جدول شماره  4وارد می شود که مرحله مقدماتی پروژه
محسوب می گردد .در اینجا الزم است دهیار منابع کسب درآمد دهیاری را مشخص نموده و این فعالیت یطبق جدول
شماره  5تنظیم گردیده است.
دورنمای کلی انتخاب راه حل مناسب:
 از نظر میزان اعتبار و منبع تامین آن از نظر نیروی کار مورد نیاز از نظر تجهیزات و وسایل مورد نیاز و محل تامین آن مدت زمانی که برای حل مشکل الزم استموارد فوق در تعیین راه حل نهایی پیشنهادی می تواند موثر باشد.

انتخاب راه حل مناسب
جداول تعیین چارچوب راه حل مناسب

جدول شماره  :4انتخاب مناسب ترین راه حل
ردیف

مسائل و مشکالت اولویت بندی شده

راه حل نهایی

انتخاب راه حل مناسب
جداول تعیین چارچوب راه حل مناسب

جدول شماره  :5پیش بینی درآمدها و منابع تامین آن در روستا (ارقام به هزار ریال)
شماره
یا کد

شرح درآمد

برآورد
1398

کمک های اهدایی مردم و سازمان ها و موسسات غیر دولتی
عوارض صدور پروانه ساختمان
دریافت وام از بانک و موسسات اعتباری
وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه می کند
کمک های دولتی برای اجرای طرح های خدماتی و عمرانی در قالب
بودجه ساالنه کل کشور

1399

جمع
1400

1401

انتخاب راه حل مناسب
جداول تعیین چارچوب راه حل مناسب

جدول شماره  :6تعیین منابع اعتباری برای پروژه ها و برآورد در سالهای بعد (ارقام به هزار ریال)
ردیف

دهیاری

سایر

جمع

دهیاری

سایر

جمع

دهیاری

سایر

جمع

دهیاری

سایر

پروژه

1398

1400

بازگشت به فهرست

جمع

سال

1399

1401

مرحله تعیین و اجرای پروژه ها
تدوین یک برنامه یا گرفتن یک تصمیم و یا تعیین مشکالت روستا به خودی خود نمی تواند کاری را انجام دهد مگر آنکه آن را به مرحله اجرا درآوریم.
از آنجا که اجرای یک پروژه به صورت گام به گام و مرحله به مرحله صورت می گیرد لذا در یک پروژه به چند مرحله تقسیم می شود و در مقابل زمان
شروع و پایان هر مرحله نیز میزان و منبع اعتبار آن مشخص می گردد.
جدول شماره :7چارچوب زمانی به همراه میزان اعتبار جهت اجرای پروژه

عنوان پروژه:

اریف

عنو ن مر حل پروژه

میز ن عتباا

شروع پروژه

تاایخ تدا پروژه

بازگشت به فهرست

