
  
 
جمهوری   ریاست  

شورربانمه و بودجه ک سازمان   
استان گلستانمدرییت و ربانمه رزیی سازمان   

 

 27های اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای موضوع ماده فرآیند تهیه طرح توسعه ظرفیت

 مرحله اول:

  مسئلهفهم 

 آوری، ارزیابی و تحلیل مبانی نظریجمع 

 تبیین و درک موضوع برای گروه همکاران طرح از طریق نقد و بررسی درون گروهی موضوع طرح )فهم مسئله( -1

 ای و محلیآوری و ارزیابی و تحلیل مبانی نظری، تجربیات و اسناد مرتبط با طرح در سطوح ملی، منطقهجمع -2

 مرحله دوم:

 برگزاری جلسه اول مشورتی 

 ها برای مشارکت بیشتر در تهیه طرح )اختصاص جلسه اول روستاها به این و تالش برای تغییر نگرش مدیران محلی و جلب اعتماد آن تببین طرح

 موضوع(

 ها برای مشارکت در تهیه طرحالن و ذینفوذان مرتبط با طرح و دعوت از آنعان، ذیمدخشناسایی ذینف 

 تشکیل گروه مشورت و مشارکت محلی 

 تکمیل پرسشنامه 

 بازدید میدانی از منابع اقتصادی و اشتغال در روستا 
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 برگزاری جلسه دوم مشورتی 

های ل و ظرفیتهای مختلف موجود در روستا در ارتباط با توسعه اشتغادر روستا و ارزیابی توانمشارکتی  –برگزاری جلسه دوم گروه مشورتی  -

 های روستا در ارتباط با طرحها و شناسایی مزیتها و محدودیتاقتصادی روستا، تعیین قابلیت

 برگزاری جلسه سوم مشورتی 

انداز، اهداف، روستا برای تدوین چشممشارکتی  –ورتی ها و نظرات اعضای گروه مشبرای اخذ دیدگاهمشارکتی  –برگزاری جلسه سوم گروه مشورتی  -1

 های اقتصادی و اشتغالزاییهای مورد نیاز روستا برای توسعه ظرفیتها و پروژهها، طرحسیاست

 تدوین گزارش سند توسعه اقتصادی . اشتغالزایی روستا -2

 مرحله سوم:

 هابرای اخذ نظرات نهایی آنمشارکتی  –ارائه گزارش اولیه به اعضای گروه مشورتی  -1

 انتخاب تسهیلگر و نمانیده محلی برای پیگیری اجرایی طرح -2

 تعیین و تدوین نظام پایش و ارزیابی طرح -3

 به کارفرما تدوین گزارش نهایی و ارائه -4
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 مدل مفهومی نحوه انجام مطالعات

 مرحله اول:

 منابع شناخت و تحلیل 

 های باالدست و الزامات قانونیطرح -1

 پیمایش میدانی -2

 گرایشات و تمایالت ذینفوذان )کارفرما و نخبگان( -3

 ذینفعان و ساکنین محلی -4

 دوم: مرحله

 ابعاد تحلیل محیط 

 تحلیل استراتژیک -1

 هاها و قابلیتتحلیل ظرفیت -1-1

 تحلیل نیاز -2-1

 تحلیل بازار -3-1

 های توسعهها و پویاییاحصا پیشران -4-1
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 کارکردی سیستمتحلیل  -2

 تحلیل منابع، زمین، نیروی انسانی و ... -1-2

 تحلیل نظام فعالیت -2-2

 تحلیل الگوی سکونت فعالیت -3-2

 نقش و عملکرد -4-2

 موقعیت، همجواری و پیوندهای شهری روستایی -5-2

 های تاریخیظرفیت -6-2

 های نهادی و مشارکتیظرفیت -7-2

 مرحله سوم:

 تژیکبرنامه استرا 

 تعیین محورهای استراتژیک -1

 هاتدوین استراتژی -2

 هاجاری سازی استراتژی -3

 سازی پیشنهاداتمدل تجاری -4
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 نحوه انجام مطالعات یمدل مفهوم

 


