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ثِ دًجبل ًبهگزاسي ػبل  9396ثب فٌَاى «اقتصاد هقاٍهتي :تَليد-اضتغال» دس ثيبًبت هقبم هقؾن سّجشي
(هذؽلِالقبلي) ٍ ّوچٌيي ًؾش ثِ اّويت جبيگبُ هذيشيت هحلي دس ثْجَد ؿبخصّبي تَػقِ پبيذاس سٍػتبيي،
«ضطويي جطٌَارُ هلي عرحّاي ترگسيدُ دّياريّا» اص ػَي هقبًٍت اهَس دّيبسيّبي ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ
دّيبسيّبي مـَس دس ػبل جبسي ثشگضاس هيؿَد .داليل اصلي ثشگضاسي ايي جـٌَاسُ تشغيت ٍ تـَيق
دّيبسيّب ثشاي اًتقبل داًؾ ثَهي ٍ تجبدل تجبسة حبصل اص اقذاهبت ٍ فقبليتّبي آىّب ٍ ًيض ؿٌبػبيي
دػتبٍسدّبي هَفق دّيبسيّب ثب تأميذ ثش اقتصاد هقاٍهتي ،پرٍرش ًَآٍري ٍ خالقيت ٍ اًتقال آىّا اػت.
مادٌ:9محًرَا 

دس ايي جـٌَاسُ هلي ،اص هيبى عشحّبي دسيبفتي اص دّيبسيّبي ػشاػش مـَس مِ دس ػغح اػتبى ػشآهذ
عشحّبي اجشاؿذُ تَػظ دّيبسيّب ثَدُ ٍ دس جـٌَاسُ اػتبًي ثشگضيذُ ؿذُاًذ 8 ،عرح اتتكاري ترتر مِ ثب
ثْشُگيشي ثْيٌِ اص هٌبثـ ٍ ؽشفيتّبي ثبلقَُ هَجَد دس هحيظّبي سٍػتبيي دس ثْجَد ؿشايظ ٍ استقبي ميفيت
صًذگي سٍػتبييبى ٍ پيـجشد فشايٌذ تَػقِ پبيذاس سٍػتبيي هؤثش ثبؿٌذ ،دس  4هحَر ريل گضيٌؾ ٍ ثِ فٌَاى
عشحّبي ثشگضيذُ هلي اًتخبة ٍ هقشفي هيؿًَذ .عشحّبي اسػبلي اص اػتبىّب ثبيؼتي دس چبسچَة اّذاف
جـٌَاسُ ثبؿٌذ اهب ًنتِ هْن دس گضيٌؾ عشحّب مِ فشصت هَفقيت ٍ مؼت فٌَاى ثْتش سا ثشاي عشحّبي
اسػبلي فشاّن هيآٍسد تَجِ ثِ ًَآٍساًِ ثَدى ٍ مبسمشد هثجت آىّب دس يني اص  4هحَس افالمؿذُ ريل اػت .ثِ
ايي تشتيت عشحّبيي مِ فبقذ فٌصش ًَآٍسي ثبؿٌذ ٍ يب دس چبسچَة فولنشدّبي هتقبسف ًْبد دّيبسي هبًٌذ
ثْؼبصي هقبثش ،پؼوبًذ سٍػتبيي ٍ اقذاهبتي قشاس داؿتِ ثبؿٌذ مِ ّشسٍصُ دس گَؿِ ٍ مٌبس مـَس تَػظ تقذاد
صيبدي اص دّيبسيّب ثِ عَس ينؼبى ثِ اجشا دس هيآيٌذ ،فشصتي ثشاي اًتخبة دس ايي جـٌَاسُ ًذاسًذ.
 -1اقتصاد هقاٍهتي :تَليد -اضتغال
 -2فرٌّگي -اجتواػي
 -3هؼواري ،ػوراى ٍ خدهات رٍستايي
 -4هحيظ زيست



مادٌ:2اَذاف 
-

ارتقا ٍ تْثَد ضاخصّاي تَسؼِ پايدار رٍستايي

-

ًْاديٌِسازي اقتصاد هقاٍهتي در هٌاعق رٍستايي

-

ضٌاسايي ٍ ًطر پرٍشُّاي هرتثظ تا اقتصاد هقاٍهتي در دّياريّا

-

اًتقال داًص تَهي ٍ دستاٍردّاي ًَيي دّياريّاي هَفق تِ دّياريّاي سراسر كطَر

-

ضٌاسايي ٍ هؼرفي راّكارّاي ايجاد هٌاتغ درآهدي پايدار تراي دّياريّا

-

كوك تِ رًٍق اقتصادي هٌاعق رٍستايي

-

ضٌاسايي اّداف تَليد ٍ اضتغالزايي ،هحرٍهيتزدايي ٍ كاّص فقر در رٍستاّا

-

تَجِ ٍ تْرُگيري از هسيتّاي ًسثي ٍ رقاتتي ًقاط رٍستايي كطَر در فرايٌد تَسؼِ

-

تَجِ تِ تَسؼِ فرٌّگي ٍ اجتواػي رٍستاّا ٍ كاّص آسيةّاي اجتواػي

-

تْثَد هٌاسثات فرٌّگي ٍ اجتواػي در رٍستاّا

-

ضٌاسايي راّكارّاي تسْيل خدهاترساًي تِ رٍستايياى ٍ تكرين ارتاب رجَع

-

تقَيت رٍحيِ خالقيت ٍ ًَآٍري در دّياريّا

-

تقَيت ػسم هلي ٍ ايجاد ّوثستگي در جاهؼِ رٍستايي

-

افسايص هطاركت رٍستايياى ٍ كوك تِ ارتقاي سغح سرهايِ اجتواػي در رٍستاّا

-

تقَيت رٍحيِ هديريت جْادي در دّياريّا

-

ارتقاي سغح تَاى ػلوي ٍ اجرايي هديراى هحلي

-

فرٌّگسازي تراي استفادُ ٍ ترٍيج داًص تَهي در هٌاعق رٍستايي

-

حفاظت ٍ تْرُگيري از هٌاتغ ٍ ذخاير هَجَد در رٍستاّا

-

هديريت هٌاتغ تراساس ظرفيتّاي تالقَُ ٍ تٌگٌاّاي عثيؼي

-

ضٌاسايي راّكارّاي ساهاىدّي ٍ تْثَد سيوا ٍ هٌظر رٍستايي

-

احياء سثكّاي هؼواري تَهي ٍ تْرُگيري از هصالح سٌتي ٍ هحلي در اجراي پرٍشُّاي رٍستايي

-

ضٌاسايي عرحّاي سازگار ٍ دٍستدار هحيظ زيست


مادٌ:3سازماناجرايي 
-9-3سطحملي 

دثيشخبًِ هلي جـٌَاسُ دس هقبًٍت اهَس دّيبسيّبي ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي مـَس هؼتقش ٍ هـتول
ثش مويتِ اجشايي ٍ مويتِ فلوي ٍ داٍسي اػت.



-9-9-3كميتٍاجرايي 

مويتِ اجشاييٍ ،ؽيفِ اًجبم مليِ اهَس اجشايي جـٌَاسُ ،اص افالم ثِ اػتبًذاسيّب ٍ ثشسػي اٍليِ عشحّب تب
ثشگضاسي هشاػن اختتبهيِ دس ػغح هلي سا ثشفْذُ داسد ٍ تشميت افضبي آى ثِ ؿشح صيش اػت:
 هقبٍى اهَس دّيبسيّب -سييغ مويتِ هذيشمل دفتش ثشًبهِسيضي ٍ هذيشيت تَػقِ سٍػتبيي – دثيشمويتِ سييغ هشمض هغبلقبت ثشًبهِسيضي ؿْشي ٍ سٍػتبيي -فضَ مويتِ هذيشمل دفتش ّوبٌّگي فوشاًي ٍ خذهبت سٍػتبيي -فضَ مويتِ هذيشمل حَصُ سيبػت ٍ سٍاثظ فوَهي -فضَ مويتِ هذيشمل دفتش اسصيبثي فولنشد ،ثبصسػي ٍ پبػخگَيي ثِ ؿنبيبت -فضَ مويتِ هذيشمل دفتش ثشًبهِسيضي ٍ ثَدجِ -فضَ مويتِ هذيشمل اهَس اداسي ٍ پـتيجبًي -فضَ مويتِ مبسؿٌبع هؼئَل ثشسػي عشحّب دس حَصُ هقبًٍت اهَس دّيبسيّب -فضَ مويتِ-2-9-3كميتٍعلمييدايري 

مويتِ فلوي ٍ داٍسي ٍؽيفِ ثشسػي فلوي ٍ مبسؿٌبػي دس توبم هشاحل جـٌَاسُ ٍ ثشگضاسي ًـؼت داٍسي دس
هحَسّبي چْبسگبًِ سا ثشفْذُ داسد .تشميت افضبي مويتِ فلوي ٍ داٍسي ثِ ؿشح صيش اػت:
 هقبٍى اهَس دّيبسيّب -سييغ مويتِ (فضَ ثبثت) هذيشمل دفتش ثشًبهِسيضي ٍ هذيشيت تَػقِ سٍػتبيي – دثيشمويتِ (فضَ ثبثت) سييغ هشمض هغبلقبت ثشًبهِسيضي ؿْشي ٍ سٍػتبيي -فضَ مويتِ (فضَ ثبثت) هذيشمل دفتش ّوبٌّگي فوشاًي ٍ خذهبت سٍػتبيي -فضَ مويتِ (فضَ ثبثت) مبسؿٌبع هؼئَل ثشسػي عشحّب دس حَصُ هقبًٍت اهَس دّيبسيّب -فضَ مويتِ (فضَ ثبثت) دس ّش هحَس ً 2فش هتخصص هَضَفي ثٌب ثِ ضشٍست ٍ ثِ تـخيص سييغ مويتِ (فضَ هتغيش) دس ّش هحَس سييغ مبسگشٍُ تخصصي ريسثظ دّيبسيّب ثٌب ثِ ضشٍست ٍ ثِ ؿشح تجصشُّبي ريل(فضَ هتغيش)
تجصشُ :9دس هحَس اقتصبد هقبٍهتي :تَليذ-اؿتغبل ،سييغ مبسگشٍُ ثَدجِ ٍ اهَس هبلي؛ دس هحَس فشٌّگي-
اجتوبفي ،سييغ مبسگشٍُ تَػقِ هذيشيت ٍ ػشهبيِ اًؼبًي؛ دس هحَس هقوبسي ،فوشاى ٍ خذهبت سٍػتبيي،
سييغ مبسگشٍُ فٌي ٍ فوشاًي؛ دس هحَس هحيظ صيؼت سييغ مبسگشٍُ هحيظ صيؼت ٍ خذهبت فوَهي



تجصشُ :2چٌبًچِ حذاقل يل هَسد اص عشحّبي ّش هحَس هتقلق ثِ اػتبى هتجَؿ سييغ مبسگشٍُ ثبؿٌذ ثِ جبي
سييغ مبسگشٍُ ،يني اص افضبي مبسگشٍُ ريسثظ ثِ تـخيص سييغ مبسگشٍُ ثِ فٌَاى فضَ مويتِ فلوي
جبًـيي هيؿَد.
-2-3سطحاستاوي 

دثيشخبًِ اػتبًي جـٌَاسُ دس هقبًٍت اهَس فوشاًي اػتبًذاسي هؼتقش ٍ هـتول ثشمويتِ اجشايي ٍ مويتِ فلوي ٍ
داٍسي اػت.



-9-2-3كميتٍاجرايي 

مويتِ اجشايي ٍؽيفِ اًتخبة ،ثشسػي اٍليِ عشحّب ٍ اًجبم مليِ اهَس اجشايي دس ػغح اػتبًي تب تقذيش اص
عشحّبي ثشگضيذُ اػتبًي ٍ هتقبقجبً اسػبل عشحّب ثِ دثيشخبًِ هلي جـٌَاسُ سا ثشفْذُ داسد ٍ تشميت افضبي
آى ثِ ؿشح صيش اػت:
 هقبٍى اهَس فوشاًي اػتبًذاسي -سييغ مويتِ هذيشمل دفتش اهَس سٍػتبيي ٍ ؿَساّبي اػتبًذاسي – دثيش مويتِ ػبيش افشاد هؤثش دس فشايٌذ اجشا ثِ تـخيص سييغ مويتِ-2-2-3كميتٍعلمييدايري

مويتِ فلوي ٍ داٍسي هَؽف ثِ ثشسػي فلوي ٍ مبسؿٌبػي ٍ اًتخبة ًْبيي عشحّبي ثشگضيذُ اػتبًي عي

يك جلسِ داٍري اػت ٍ تشميت افضبي آى ثِ ؿشح صيش اػت:
 هقبٍى اهَس فوشاًي اػتبًذاسي -سييغ مويتِ-

هذيشمل دفتش اهَس سٍػتبيي ٍ ؿَساّب -دثيش مويتِ

 دٍ ًفش هتخصص هَضَفي ثِ تـخيص سييغ مويتِ يل ًفش اص دّيبساى هٌتخت اػتبى ثِ تـخيص سييغ مويتِ-

يل ًفش اص فشهبًذاساى هٌتخت اػتبى ثِ تـخيص سييغ مويتِ

-

يل ًفش اص ثخـذاساى هٌتخت اػتبى ثِ تـخيص سييغ مويتِ

تثصرُ :تشجيحبً اص فشهبًذاساى ٍ ثخـذاساًي اػتفبدُ ؿَد مِ حَصُ هتجَؿشان طرحي در جشىًارٌ وذارد.



مادٌ:4فرايىذترگساري 

دس هشحلِ ًخؼت ،دس ػغح اػتبى پغ اص دسيبفت ًؾبمًبهِ جـٌَاسُ اص هقبًٍت اهَس دّيبسيّبي ػبصهبى
ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي مـَس ٍ اثالك آى ثِ ٍاحذّبي تبثقِ ٍ هتقبقجبً ٍصَل عشحّب اص دّيبسيّب ٍ ثشسػي
هقذهبتي آىّب ٍ سفـ ًقبئص ٍ تنويل هذاسك هشثَط ،مويتِ اجشايي عي جلؼِاي ثِ ثشسػي ٍ اسصيبثي عشحّب
پشداختِ ٍ عشحّبي ٍاجذ ؿشايظ سا دس چبسچَة ضَاثظ ٍ اّذاف ثِ صَست هقذهبتي اًتخبة هيًوبيذ ٍ ًـؼت
داٍسي اػتبًي سا حداكثر تا  31ضْريَرهاُ ثب ؿشمت عشحّبي هزمَس ثشگضاس هيًوبيذ .عشحّبي
ؿشمتمٌٌذُ دس ًـؼت داٍسي اػتبًي ثٍِػيلِ مويتِ فلوي ٍ داٍسي هَسد قضبٍت ًْبيي قشاس گشفتِ ٍ دس
ًْبيت عشحّبي هتٌبػت ثب اّذاف ٍ هحَسّبي جـٌَاسُ ،ثِفٌَاى عشحّبي ثشگضيذُ اػتبًي هقشفي هيؿًَذ ٍ
اص آىّب تقذيش ثِ فول هيآيذ ٍ هتقبقجبً تا اهضا ٍ تأييد ًْايي هؼاٍى اهَر ػوراًي ثِ فٌَاى سييغ مويتِ
اجشايي اػتبى ،حداكثر تا  33هْرهاُ صرفاً در قالة فايل  PowerPointهستقل تراي ّر عرح ثشاي
ؿشمت دس جـٌَاسُ هلي اسػبل هيؿًَذ .چٌبًچِ عشحّبي اػتبًي دس هْلت تقيييؿذُ ثِ دثيشخبًِ هلي
جـٌَاسُ ٍاصل ًـًَذ فشصت سقبثت ٍ ؿشمت دس جـٌَاسُ سا اص دػت دادُ ٍ ايي هْلت ثِ ّيچ ٍجِ قبثل
توذيذ ًخَاّذ ثَد .دس ػغح هلي ًيض پغ اص دسيبفت عشحّبي ثشگضيذُ اػتبًي تَػظ دثيشخبًِ جـٌَاسُ ٍ
ثشسػي اٍليِ تَػظ مويتِ اجشايي ،مويتِ فلوي ٍ داٍسي ثِ قضبٍت ًْبيي دس هَسد عشحّب پشداختِ ٍ  8عشح
ثشگضيذُ هلي سا اًتخبة ٍ هتقبقجبً دس سٍص جـٌَاسُ اص آىّب تقذيش ثِ فول هيآيذ.
معيارَاياوتخابطرحَا 

مادٌ:5
-9-5معيارَايعمًمي 

 -9عشحّبي اسػبلي ثبيذ حتوبً ثِ ثْشُثشداسي سػيذُ ثبؿٌذ ٍ اص اسػبل عشحّبي هغبلقبتي يب عشحّبيي مِ
قشاس اػت دس آيٌذُ ثِ اجشا دسآيٌذ يب عشحّبي ًيوِتوبم خَدداسي ؿَد.
 -2ثيؾ اص  2ػبل اص اتوبم عشحّبي اسػبلي ًگزؿتِ ثبؿذ.
 -3عشحّبي اسػبلي دس دٍسُّبي قجلي جـٌَاسُ ؿشمت ًنشدُ ثبؿٌذ.
 -4صشفبً عشحّبيي ثشاي جـٌَاسُ اسػبل ؿًَذ مِ تَسظ دّياري ٍ تا هحَريت دّياري ثِ اجشا دسآهذُ
ثبؿٌذ ٍ اص اسػبل عشحّبيي مِ دّيبسي دس اجشاي آىّب ًقؾ اصلي ٍ هحَسي ًذاسد خَدداسي ؿَد.



 -5دّيبس اجشامٌٌذُ ّش عشح آهبدگي الصم سا ثشاي اسائِ پبٍسپَيٌت هزمَس ٍ تَضيح دادى عشح دس جـٌَاسُ
اػتبًي ٍ ثِ هذت  95دقيقِ دس جـٌَاسُ هلي دس حضَس مويتِ فلوي ٍ داٍسي (دس هَسد عشحّبي ساُيبفتِ
ثِ جـٌَاسُ هلي) داؿتِ ثبؿذ.
-2-5معيارَايتخصصي 
معيارَاياوتخابطرحَاياقتصادمقايمتي:تًليذ-اشتغال 

-9-2-5

 -9سفبيت اصَل ٍ ضَاثظ اقتصبد هقبٍهتي اص جولِ دسٍىصا ثَدى ٍ ثشٍىگشا ثَدى عشح
 -2مول ثِ سًٍق اقتصبدي سٍػتب
 -3ثْشُگيشي اص ؽشفيتّبي هحلي ثٍِيظُ دس ساػتبي اقتصبد هقبٍهتي ٍ هذيشيت ثْيٌِ ّضيٌِّب
 -4مول ثِ تَليذ ٍ اؿتغبلصايي دس ػغح سٍػتب يب دّؼتبى
 -5مول ثِ مؼت دسآهذ پبيذاس ثشاي دّيبسي
 -6مول ثِ تَػقِ صٌبيـ سٍػتبيي
 -7مول ثِ تَػقِ مـبٍسصي ٍ داهپشٍسي سٍػتبيي
 -8مول ثِ ثبصاسيبثي هحصَالت ٍ تَليذات سٍػتبيي
 -9مول ثِ مبّؾ فقش دس سٍػتب
 -91مول ثِ استقبي ػغح سفبُ فوَهي دس سٍػتب
 -99تَجِ ثِ هضيت ًؼجي ٍ سقبثتي هٌغقِ
-2-2-5معيارَاياوتخابطرحَايفرَىگي-اجتماعي

 -9مول ثِ تَػقِ صيشػبختّبي فشٌّگيٍ -سصؿي سٍػتب
 -2مول ثِ تَػقِ اهَس فشٌّگي سٍػتب ؿبهل دػتشػي اّبلي ثِ اقالم فشٌّگي ؿبهل متبة ،هغجَفبت ٍ ...
 -3مول ثِ حفؼ هيشاث فشٌّگي ٍ آثبس تبسيخي سٍػتب
 -4مول ثِ تَػقِ گشدؿگشي سٍػتبيي
 -5مول ثِ تقَيت ثٌيبىّبي اجتوبفي ٍ ثٌيبى خبًَادُ
 -6مول ثِ افضايؾ ّوجؼتگي ٍ هـبسمت هشدم دس اهَس سٍػتب ٍ استقبي ػغح ػشهبيِ اجتوبفي
 -7مول ثِ افضايؾ ػغح دػتشػي اّبلي سٍػتب ثِ آهَصؽ
 -8مول ثِ افضايؾ ػغح هـبسمت ٍ حضَس صًبى دس فقبليتّبي اجتوبفي ٍ اًجبم اهَس سٍػتب
 -9ثْشُهٌذي اص ؽشفيت ػبصهبىّبي هشدمًْبد دس تَػقِ پبيذاس سٍػتبيي ٍ مول ثِ فقبليتّبي دّيبسيّب
 -91مول ثِ مبّؾ آػيتّبي اجتوبفي ٍ جشائن ٍ ّوچٌيي افضايؾ احؼبع اهٌيت دس سٍػتب


 -99تؼْيل دس خذهبتسػبًي ثِ سٍػتبييبى ٍ تنشين اسثبة سجَؿ ثِ صَست ًؾبمهٌذ ٍ قبثلػٌجؾ دس فشايٌذ
پبػخگَيي دّيبسي
-3-2-5معيارَاياوتخابطرحَايمعماري،عمرانيخذماتريستايي 

 -9تَجِ ثِ ؿبخص مبّؾ صهبى اجشاي پشٍطُ ٍ ثْشٍُسي ثيـيٌِ
 -2ثْجَد ٍضقيت ثْشُثشداسي اص پشٍطُّب اص هٌؾش مبّؾ ّضيٌِ توبم ؿذُ
 -3استقبي قبثلهالحؾِ ؿبخصّبي موي ٍ ميفي پشٍطُّب اص هٌؾش هذيشيت اجشايي
 -4جلت هـبسمتّبي هشدهي دس اجشا ٍ ثْشُثشداسي اص پشٍطُّبي فوشاًي جْت پيـگيشي اص ّذسسفت هٌبثـ
هلي
 -5تَجِ ثِ پشٍطُّبي فوشاًي فبم الوٌفقِ
 -6اػتفبدُ اص تنٌَلَطيّبي ًَيي ػبخت ٍ هقوبسي دس اجشاي پشٍطُّبي فوشاًي ٍ افضايؾ ثْشٍُسي آىّب
 -7ثْشُگيشي اص هقوبسي ثَهي ٍ هصبلح ػٌتي دس تلفيق ثب ؿيَُّبي ًَيي عشاحي ٍ ػبخت دس ساػتبي حفؼ
فضب ٍ فشٌّگ سٍػتبيي
-4-2-5معيارَاياوتخابطرحَايمحيطزيست 

-9

مول ثِ استقبي ػغح ثْذاؿت هحيظّبي سٍػتبيي افن اص هحلّبي صًذگي ٍ مبس

-2

حفؼ هحيظ صيؼت ٍ حفبؽت اص هٌبثـ عجيقي ٍ فضبّبي ػجض يب تَػقِ ّذفوٌذ آىّب

-3

مول ثِ افضايؾ ؿبخص ثْجَد ٍضقيت هحيظ صيؼت ٍ مبّؾ ثْيٌِ هصشف اًشطي

-4

مبّؾ آاليٌذُّبي هحيغي

-5

اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي ًَيي دس عشاحي ،ػبخت ٍ ػبهبًذّي هحلّبي دفي پؼوبًذ

-6

مول ثِ مبّؾ پؼوبًذّبي دفٌي ،ؿيشاثِ تَليذي ٍ ػبيش آاليٌذُّبي هحل دفي

لةيوحًٌتُيٍطرح 

مادٌ:6قا

ّش عشح اسػبلي ثِ جـٌَاسُ هلي ثبيذ تٌْب دس قبلت يل فبيل  powerpointهؼتقل ثبؿذ ٍ دس تْيِ عشح ٍ
هتي اسػبلي تَػظ دّيبسيّب دس ايي فبيل ثبيذ هَاسد صيش دقيقبً ٍ ثِ تشتيت صيش لحبػ ؿَد:
 -9فٌَاى عشح ٍ هـخصبت مبهل سٍػتب ؿبهل تقؼيوبت مـَسي افن اص ًبم سٍػتب ،دّؼتبى ،ثخؾ ٍ
ؿْشػتبى ،مذ آثبدي ،تقذاد جوقيت ٍ خبًَاس ثشاػبع جذيذتشيي تغييشات سػوي تقؼيوبتي ٍ آخشيي
ػشؿوبسي سػوي مـَسٍ ،يظگيّبي عجيقي ٍ پتبًؼيلّبي هَجَد آى
 -2هـخصبت دّيبس اجشامٌٌذُ عشح ؿبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ،ػي ،هيضاى تحصيالت ،تجشثيبت ٍ
ػَاثق مبس


ّ -3ذف اص اجشاي عشح
 -4ضشٍست ٍ اّويت اجشاي عشح
 -5ثبصُ صهبًي اجشاي عشح ( تبسيخ ؿشٍؿ ،پبيبى ٍ ثْشُثشداسي عشح)
ً -6حَُ اجشاي عشح (ثب رمش هيضاى هـبسمت هشدهي ثِ ٍيظُ صًبى ٍ جَاًبى ٍ ّوچٌيي ػبيش ًْبدّب ٍ
دػتگبُّبي اجشايي دس صَست حضَس)
 -7گؼتشُ اجشاي عشح (دس ػغح سٍػتب ،دّؼتبى ،ثخؾ ،ؿْشػتبى ٍ )...
 -8هيضاى ّضيٌِ اجشاي عشح ٍ ًحَُ تأهيي هٌجـ يب هٌبثـ آى (ثيبى دقيق ٍ فذدي ّضيٌِّبي
صَستگشفتِ)
 -9هيضاى دسآهذّبي حبصلِ اص عشح ٍ ًحَُ ّضيٌِمشد آىّب (ثيبى دقيق ٍ فذدي دسآهذّب ٍ ّضيٌِّبي
صَستگشفتِ)
ً -91تبيج حبصل اص اجشاي عشح (ؿبهل هيضاى ٍ ًحَُ تأثيشگزاسي آى دس ثْجَد ميفيت صًذگي ،تَػقِ
فشٌّگي-اجتوبفي سٍػتب ،تَػقِ اقتصبدي سٍػتب ٍ دسآهذصايي پبيذاس ثشاي دّيبسيً ،حَُ ّضيٌِمشد
دسآهذّبي حبصل اص عشح ،ثْجَد هحيظ صيؼت سٍػتب ،تَليذ ٍ اؿتغبلصايي ٍ مبّؾ فقش ،افضايؾ
ػغح هـبسمت هشدم ،ػبهبىدّي ػيوب ٍ هٌؾش سٍػتبيي ٍ )...
مادٌ:7الساماتتُيٍپايرپًيىتطرح 

 -9دس ايي پبٍسپَيٌت ثبيذ هيضاى اؿتغبل ايجبد ؿذُ ،هيضاى هْبجشتّبي هقنَع صَستگشفتِ ،هيضاى
هـبسمت اقـبس هختلف افن اص صًبى ،جَاًبىً ،خجگبى ،ثخؾ خصَصي ،ثخؾ دٍلتي ٍ ًيض ػبيش هَاسد
قبثل اسائِ ،دقيق ٍ ثِ صَست مويت ٍ دس قبلت افذاد اسائِ ؿَد.
 -2ثب ّذف ينؼبى ثَدى ًحَُ اسائِ توبهي عشحّبي ساُيبفتِ ثِ جـٌَاسُ ،تقذاد اػاليذّبي پبٍسپَيٌت
حذامثش  21فذد ثبؿذ.
 -3الصم ثِ رمش اػت مِ ايي پبٍسپَيٌت ثبيذ اسائِدٌّذُ تصَيشي جبهـ ٍ مبهل اص سًٍذ اجشاي عشح اص
آغبص تب پبيبى ٍ ثِ ٍيظُ اص عشح تنويلؿذُ ٍ ثِ ثْشُثشداسي سػيذُ ثبؿذ .ثِ ّويي دليل ثبيذ ثِ ٍيظُ
دس دٍ ثخؾ ًحَُ اجشاي عشح ٍ ًتبيج حبصل اص اجشاي عشح ّوشاُ ثب فنغّبي گَيب ،مبفي ٍ ثب
ميفيت ثبال ثبؿذ .ثِ ّويي هٌؾَس تَصيِ هيؿَد مِ حتوبً دس هتي پبٍسپَيٌت اص تصبٍيش گشفتِ ؿذُ ثب
دٍسثييّبي ديجيتبلي ّوشاُ ثب فنبػي حشفِاي اػتفبدُ ؿَد ٍ اص تصبٍيش اػنيؿذُ ٍ فبقذ ميفيت ثِ
ّيچ ٍجِ اػتفبدُ ًـَد صيشا فشصت اًتخبة ؿذى سا پبييي هيآٍسد.
:زمانتىذيجشىًارٌ

مادٌ8



َايترگسيذٌدَياريَا 9396-


جشىًارٌمليطرح
جذيلزمانتىذيترگساريششميه


رديف

فعاليت

1

تُيٍ ي ابالؽ وظاموامٍ برگساري جشىًارٌ

2

تشكيل كميتٍ اجرايي استاوي ي ابالؽ وظاموامٍ بٍ
بخشذاريَا ي متؼاقباً اطالعرساوي بٍ دَياريَا

3

تُيٍ ي ارسال طرحَا تًسط دَياريَا بٍ
دبيرخاوٍ استاوي

4

ارزيابي طرحَاي ارسالي از سًي دَياريَا
تًسط كميتٍَاي استاوي ي تؼييه طرحَاي
برگسيذٌ ايليٍ استاوي

5

بررسي ي اوتخاب طرحَاي برگسيذٌ وُايي استاوي
براي ارسال بٍ كميتٍ ملي ي تقذير از آنَا در
استان

6

جمغبىذي وُايي ي ارسال طرحَاي برگسيذٌ
استاوي براي دبيرخاوٍ ملي

7

دريافت ي بررسي طرحَاي ياصلٍ از استاوذاريَا
در دبيرخاوٍ ملي ي ارزيابي ايليٍ آنَا

8

اػالم وقائص طرحَا بٍ استانَا بٍ مىظًر رفغ
وقائص ي پيگيري اصالح طرحَا

9

بررسي ي جمغبىذي وُايي طرحَاي اصالحي

11

برگساري وشست دايري ايليٍ ي تؼييه طرحَاي
برگسيذٌ وُايي شركتكىىذٌ در جشىًارٌ ملي

11

بروامٍريسي ي برگساري ششميه جشىًارٌ ملي
طرحَاي برگسيذٌ دَياريَا

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1



بهمه

اسفند

4 3 2 1 4 3 2

