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 متدولوژی تهیه و تدوین برنامه توسه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان گلستان

 ساختار 

و  رانیو مد ینفوذ محل یمدخل، ذ ینفع، ذ یعوامل ذ یتمام یمشورت – یمشارکت یاز الگو یمندبهره

 روستا یاقتصاد یهاتیمرتبط با توسعه ظرف یهاها و نهادکارشناسان سازمان

 هدف برنامه یروستاها ییزاو اشتغال یاقتصاد یهاتیتوسعه ظرف ینظر اتیکل نییاول: تب مرحله

  هدف برنامه یروستاها یاقتصاد یهاتیموجود حاکم بر فعال تیدوم: شناخت وضع مرحله

 ییزاو اشتغال یاقتصاد یهاتیتوسعه ظرف یهاها و برنامهسوم: طرح رحلهم

 رویکرد 

از همه بر نقش  شیب کردیرو نیا باشد. یکه در اصل تقاضا محور مبوده مطالعات، اجتماع محور  کردیرو

 کرد،یرو نیدارد. در ا دیاجتماع محورتاک یهاسازمان یریگو شکل یدر توسعه محل یداوطلبانه و مردم

از  رکو اهداف مشت قیتا به عال افتهیقدم شده، به صورت خود جوش سازمان  شیپ یاجتماعات محل

موجود  تیو خروج از وضع یبه رفاه اجتماع یابیدست ،ییاشتغال روستا ژهیبه و یجمله حل مسائل اقتصاد

 .ابندیخود دست  یمحل

 روش شناسی 

 با: انییروستا یمشارکت یابیارز

 یریانعطاف پذ ،یجمع اصول: مشارکت، کار

 یاطالعات ینقشه ها ،ینظرسنج یپرسشنامه ها و فرم ها لی: مدل ها، نقشه ها، تکمابزار

 یشادمان هیروح جادیا ،یتوانمند ساز ،یساز تی: مشارکت، ظرفهدف

 نکات حائز اهمیت:کات ن

 روستا یها تیو اولو ازهایدر شناخت ن انییاز روستا میاستفاده مستق 
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 فصل که فصل اول و دوم مرتبط با شهرستان  3مطالعات از روستا تا شهرستان در قالب  ندیفرآ یوستگیپ

 یوندهایها و پانیجر یرو تمام نیباشد. از ایم یشنهادیپ یهافصل سوم مرتبط با روستا و پروژه و بخش و

 ییدر شناسا یا. )نگاه پهنهشدخواهد  دهیسازد در اسناد دیاطراف خود برقرار م طیکه روستا با مح ییفضا

 (یشنهادیپ یرسته ها و پروژه ها

 طرح منظومه  ییبه منظور همگرا یاسناد توسعه اقتصاد نیمسکن در تدو ادیمشاوران بن تیاز ظرف استفاده

 ییو اشتغالزا یبا اسناد توسعه اقتصاد ییروستا

 

 


