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مقذمه

اص آًدايي كِ دسآهذ پايذاس هحلي ٍ اشتغال استثاط هستقيوي تا تْثَد شاخصّاي تَسؼِ سٍستايي ٍ تقَيت خايگاُ هذيشيت هحلي
داسد اص ايي سٍ تشغية ٍ تشَيق دّياسيّا تشاي اخشاي عشحّاي دسآهذصا ٍ استفادُ اص ظشفيتّاي هحلي هيتَاًذ گام هَثشي دس خْت
ػوشاى ٍ آتاداًي سٍستاّا هحسَب شَد .اص سَي ديگش ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا كِ هتشكل اص دّياسيّاي تخش يا شْشستاى
تَدُ ٍ داساي شخصيت حقَقي هستقل هيتاشذ ،ضوي تْشُگيشي اص تَاى هحلي دّياسيّا ٍ ظشفيتّاي هَخَد هيتَاًٌذ تا تدويغ
اهكاًات ٍ هٌاتغ اًساًي تِ ػٌَاى تاصٍي تَاًوٌذي تشاي اًدام عشحّا ٍ پشٍطُّاي ػوشاًي ٍ خذهاتي هحسَب شًَذ .تقَيت
ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا هيتَاًذ گام هَثشي دس خْت خَدكفايي ٍ استقاء سغح ػوشاًي ٍ خذهاتي سٍستاّا تاشذ ٍ هٌدش تِ
تقَيت خايگاُ قاًًَي ٍ اخشايي دّياسيّا شَد .اص ايي سٍ تا تَخِ تِ هَاسد صذسالزكش ٍ اّويت اًتقال داًش تَهي ٍ تثادل تداسب
حاصل اص اقذاهات هضتَس دس سغح كشَس ٍ ّوچٌيي اّويت ٍ ضشٍست شٌاسايي عشحّاي دسآهذصا ٍ اشتغالصا دس هٌاعق سٍستايي،
ساصهاى شْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كشَس دس ًظش داسد تِ صَست دٍ ساالًِ تا تشگضاسي خشٌَاسُاي ،اص هياى عشحّاي هَفق اخشا شذُ
تَسظ ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا 10 ،عشح اتتكاسي كِ تا تْشُگيشي تْيٌِ اص هٌاتغ ٍ ظشفيتّاي تالقَُ هَخَد دس هحيظّاي
سٍستايي دس خَدكفايي ًْاد دّياسي ،دسآهذصايي ،اشتغال ٍ استقاي شاخصّاي اقتصادي تَسؼِ هٌاعق سٍستايي هؤثش تاشٌذ ،گضيٌش ٍ
ضوي اػغاي خَايض اسصًذُ تِ ّوِ عشحّاي تشگضيذُ 5 ،عشح سا تِػٌَاى عشح تشتش ٍ  5عشح تؼذي سا تِ ػٌَاى عشح هٌاسة اًتخاب
ٍ دس سغح هلي هؼشفي ًوايذ.
اهذاف

-

شٌاسايي ٍ هؼشفي ظشفيتّاي سشهايِگزاسي دس هٌاعق سٍستايي

-

تشَيق ٍ حوايت اص عشحّاي دسآهذصا دس هٌاعق سٍستايي

-

فشاّنًوَدى صهيٌِّاي الصم تشاي تثثيت خوؼيت ٍ افضايش سغح هشاسكت سٍستايياى

-

اشتغالصايي ٍ كاّش فقش ٍ هحشٍهيتصدايي دس سٍستاّا

-

استقاء ٍ تْثَد شاخصّاي تَسؼِ هحلي

-

اًتقال تدشتيات ٍ داًش تَهي تِ دّياسيّاي سشاسش كشَس

-

استقاي سغح ٍ تَاى ػلوي ٍ اخشايي هذيشاى هحلي

 حفاظت ٍ تْشُگيشي اص هٌاتغ ٍ رخايش هَخَد دس سٍستاّا ٍ استفادُ اص ظشفيتّاي هَخَد-

تثادل تدشتيات هَفق ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا

-

خَدكفايي ٍ خَد اتكايي ًْاد دّياسي

-

تَسؼِ ٍ تشٍيح فشٌّگ تؼاٍى دس دّياسيّا

-

استقاي تْشٍُسي دس تؼاًٍي دّياسيّا

-

تقَيت سٍحيِ ًَآٍسي ٍ خالقيت دس ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا

ساختار اجرايي
الف -دبيرخانه جشنواره:

دتيشخاًِ خشٌَاسُ دس هؼاًٍت اهَس دّياسيّاي ساصهاى شْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كشَس هستقش تَدُ ٍ هشتول تشكويتِ تشگضاسي
ٍ شَساي ػلوي ٍ داٍسي است .كويتِ تشگضاسي ٍظيفِ اًدام كليِ اهَس اخشايي هشتثظ ،اػن اص ّواٌّگيّاي الصم تا استاًذاسيّا تا
تشگضاسي هشاسن اختتاهيِ سا تشػْذُ داسد ٍ شَساي ػلوي ٍ داٍسي ًيض هَظف تِ تشسسي ػلوي ٍ كاسشٌاسي دس توام هشاحل خشٌَاسُ

تَدُ ٍ هتشكل اص هذيشاى ٍ كاسشٌاساى اسشذ ساصهاى شْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كشَس ،اػضاي ّيأت ػلوي داًشگاُّا ٍ گشٍُ
هٌتخثي اص هذيشاى كل دفاتش اهَس سٍستايي ٍ شَساّاي استاًذاسيّا هيتاشذ.

ب -كميته برگساري جشنواره:
تشكية اػضاي كويتِ تشگضاسي تِ ششح صيش است:
-

هؼاٍى اهَس دّياسيّا -سييس كويتِ

-

هذيشكل دفتش تشًاهِسيضي ٍ هذيشيت تَسؼِ سٍستايي  -دتيشكويتِ

-

هذيشكل دفتش ّواٌّگي ػوشاًي ٍ خذهات سٍستايي -ػضَ كويتِ

-

كاسشٌاساى حَصُ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا تِ اًتخاب سييس كويتِ -ػضَ كويتِ

ج -شوراي علمي و داوري جشنواره:

اػضاي شَساي ػلوي ٍ داٍسي خشٌَاسُ تِ ششح صيش هيتاشٌذ:
-

هؼاٍى اهَس دّياسيّا

-

هذيشكل دفتش تشًاهِسيضي ٍ هذيشيت تَسؼِ سٍستايي

-

هذيشكل دفتش ّواٌّگي ػوشاًي ٍ خذهات سٍستايي

-

دٍ ًفش اص اػضاي ّيأت ػلوي داًشگاُّا

-

دٍ ًفش اص هذيشاى كل دفاتش اهَس سٍستايي ٍ شَساّاي استاًذاسيّا تِ اًتخاب هؼاٍى اهَس دّياسيّا

-

سئيس هشكض هغالؼات هذيشيت شْشي ٍ سٍستايي

-

هذيشكل دفتش اهَس اقتصادي ٍ خذهات هالي

-

هذيشكل دفتش تؼاًٍيّاي خذهاتي ٍصاست تؼاٍى ،كاس ٍ سفاُ اختواػي

نكته :تِ تٌاسة ًَع عشحّا اص ًوايٌذگاى دستگاُّاي ريستظ ًيض دػَت تِ ػول خَاّذ آهذ.

نحوه برگساري جشنواره:
عشحّاي اسسالي تايذ هٌغثق تا شاخصّاي هٌذسج دس ايي شيًَُاهِ تَدُ ٍ پس اص تاييذ هذيشكل دفتش اهَس سٍستايي ٍ شَساّاي
استاًذاسي تِ دتيشخاًِ خشٌَاسُ عي هْلت هقشس اسسال شًَذ .كويتِ تشگضاسي پس اص تشسسي اٍليِ عشحّاي دسيافتي اص استاًذاسيّا،
عشحّاي هزكَس سا تشاي ششكت دس سقاتت تِ كويتِ ػلوي ٍ داٍسي هؼشفي هيًوايذ.
شاخصهاي انتخاب

 عشحّا تايذ تَسظ ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا اخشا شذُ تاشذ.
 عشح اخشا شذُ داساي تَخيِ اقتصادي تَدُ ٍ دسآهذصايي داشتِ تاشذ.
 عشح اخشا شذُ تايذ هتٌاسة تا ظشفيتّاي هحيغي ٍ تَهي هٌغقِ تاشذ.
 تشخيحاً اتتكاسي ٍ اشتغالصا تاشذ.
 داساي اثش هغلَب تش ػوشاى ٍ آتاداًي سٍستا تاشذ.
 تشخيحاً دس خْت حل هشكل ٍ يا سفغ كوثَد دس هٌغقِ تاشذ.
 قاتليت الگَتشداسي تَسظ ششكتّاي تؼاًٍي دّياسيّا تاشذ.

فرم مشخصات طرح

الف -مشخصات عمًمي شركت تعايوي دَياريَا
وام استان:

وام بخش:

وام شُرستان:

تعذاد دَياريَاي عضً:

وام شركت تعايوي:
آدرس سايت ايىتروتي:

شمارٌ تلفه ثابت:
آدرس شركت:
ايميل شركت:
سال تأسيس:

تعذاد پرسىل ثابت:

شمارٌ ثبت شركت:

سرمايٍ ايليٍ:
مذرك تحصيلي:

وام ي وامخاوًادگي مذيرعامل:

شمارٌ تلفه َمراٌ مذيرعامل:

ب -مشخصات طرح شركت تعايوي دَياري
وام طرح:
محل اجراي طرح:
بازٌ زماوي اجراي طرح(تاريخ شريع ،پايان ي بُرٌبرداري طرح):
مشاركتكىىذگان در اجراي طرح(دَياريَا ،بخش خصًصي ي :)...
بُرٌبرداران طرح:
َسيىٍ اجراي طرح ي تأميهكىىذگان مىابع مالي:

َذف از اجراي طرح:

ضريرت ي اَميت اجراي طرح:

وحًٌ ي فرآيىذ اجراي طرح:

وتايج حاصل از اجراي طرح( :ميسان سًددَي ي خذمترساوي بٍ اعضاء ي ريستاييان)

بروامٍ زمانبىذي جشىًارٌ طرحَاي برتر شركتَاي تعايوي دَياريَا
رديف

عنوان اقذام

زمان

1

شىاسايي ي بررسي طرحَاي قابل ارائٍ در استانَا

خرداد

2

ارسال طرحَا از استانَا ي بررسي ايليٍ در سازمان

تير

3

دايري علمي طرحَا تًسط َيأت دايري

مرداد

4

اوجام مقذمات اجرايي جشىًارٌ

شُريًر

5

برگساري جشىًارٌ

مُر

