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هادهیاريهاي برگزیده حطرملیجشنوارهپنجمیناجرایینامهنظام

در بیانات مقام معظم رهبري »مقاومتی، اقدام و عملاقتصاد «با عنوان 1395نامگذاري سال به دنبال
هاي اجتماعی و تکریم ارباب رجوع به عنوان تعیین محورهاي اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیبالعالی) و(مدظله

ر دمحلیمدیریتجایگاهاهمیتبه نظرهاي کاري وزارت کشور در سال جاري و همچنینترین اولویتمهم
از سوي معاونت »هادهیاريهاي برگزیده جشنواره ملی طرحپنجمین «، روستاییپایدارهاي توسعهبهبود شاخص
دالیل اصلی شود.برگزار میدر سال جاري هاي کشور ها و دهیاريهاي سازمان شهرداريامور دهیاري

و و تبادل تجارب حاصل از اقداماتانتقال دانش بومی برايها دهیاريتشویقترغیب و برگزاري این جشنواره
هاي اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیببا تأکید بر هاموفق دهیاريدستاوردهايشناسایی نیزوهاهاي آنفعالیت

است. اجتماعی و تکریم ارباب رجوع

: محورها1ماده 

سطح استان سرآمد که در هاي سراسر کشورهاي دریافتی از دهیاريطرحمیاناز ،در این جشنواره ملی
ي ابتکارطرح8،اندو در جشنواره استانی برگزیده شدههاي استان بودههاي اجراشده توسط دهیاريطرح

بهبود شرایط و در هاي روستایی محیطموجود در بالقوههايظرفیتگیري بهینه از منابع و با بهرهکهبرتر
و گزینشذیل محور4در د،نثر باشؤمتوسعه پایدار روستاییو پیشبرد فرایند کیفیت زندگی روستاییانيارتقا

بایستی در چارچوب هاهاي ارسالی از استانطرح.شوندهاي برگزیده ملی انتخاب و معرفی میبه عنوان طرح
ها که فرصت موفقیت و کسب عنوان بهتر را براي اهداف جشنواره باشند اما نکته مهم در گزینش طرح

شده محور اعالم4ها در یکی از آورد توجه به نوآورانه بودن و کارکرد مثبت آنفراهم میهاي ارسالی طرح
هایی که فاقد عنصر نوآوري باشند و یا در چارچوب عملکردهاي متعارف نهاد ذیل است. به این ترتیب طرح

در گوشه و کنار کشور دهیاري مانند بهسازي معابر، پسماند روستایی و اقداماتی قرار داشته باشند که هرروزه
آیند فرصتی براي انتخاب در این جشنواره ها به طور یکسان به اجرا در میتوسط تعداد زیادي از دهیاري

ندارند. 





اقتصاد مقاومتی و منابع درآمدي پایدار-1

اجتماعی - فرهنگی-2

معماري، عمران و خدمات روستایی-3

محیط زیست-4

اهداف : 2ماده

توسعه پایدار روستاییهايارتقا و بهبود شاخص- 

اقتصاد مقاومتی در مناطق روستاییسازي نهادینه- 

هاهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتی در دهیاريشناسایی و نشر پروژه- 
هاي سراسر کشورهاي موفق به دهیاريانتقال دانش بومی و دستاوردهاي نوین دهیاري- 
هابراي دهیاريشناسایی و معرفی راهکارهاي ایجاد منابع درآمدي پایدار - 

کمک به رونق اقتصادي مناطق روستایی - 

هازدایی در روستاکاهش فقر و محرومیت،زاییشناسایی اهداف اشتغال- 
هاي نسبی و رقابتی نقاط روستایی کشور در فرایند توسعهگیري از مزیتتوجه و بهره- 
هاي اجتماعیو کاهش آسیبتوجه به توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها- 

بهبود مناسبات فرهنگی و اجتماعی در روستاها- 

تکریم ارباب رجوعرسانی به روستاییان و شناسایی راهکارهاي تسهیل خدمات- 
هاتقویت روحیه خالقیت و نوآوري در دهیاري- 
در جامعه روستاییایجاد همبستگیتقویت عزم ملی و- 

در روستاهاو کمک به ارتقاي سطح سرمایه اجتماعیافزایش مشارکت روستاییان- 

هاتقویت روحیه مدیریت جهادي در دهیاري- 
توان علمی و اجرایی مدیران محلیي سطح ارتقا- 

براي استفاده و ترویج دانش بومی در مناطق روستاییسازيفرهنگ- 

هاگیري از منابع و ذخایر موجود در روستاحفاظت و بهره- 
ی و تنگناهاي طبیعهاي بالقوه ظرفیتمدیریت منابع براساس - 
دهی و بهبود سیما و منظر روستاییسامانشناسایی راهکارهاي - 

ییهاي روستااجراي پروژهگیري از مصالح سنتی و محلی درهاي معماري بومی و بهرهسبکاحیاء- 

هاي سازگار و دوستدار محیط زیست شناسایی طرح- 





سازمان اجرایی : 3ماده 
سطح ملی - 1- 3

مشتمل وهاي کشور مستقرها و دهیاريداريهاي سازمان شهرت امور دهیاريدبیرخانه ملی جشنواره در معاون
علمی و داوري است.کمیتهاجرایی و کمیته بر

اجراییکمیته -1-1- 3

در تا برگزاري مراسم اختتامیهها اجرایی جشنواره، از اعالم به استانداريوظیفه انجام کلیه اموراجرایی،کمیته 
به شرح زیر است:آناعضايترکیب ودداربرعهدهرا سطح ملی

یس کمیتهری-هامعاون امور دهیاري-
دبیرکمیته–ریزي و مدیریت توسعه روستاییمدیرکل دفتر برنامه-
عضو کمیته- ریزي شهري و روستاییبرنامهرییس مرکز مطالعات -
عضو کمیته-هماهنگی عمرانی و خدمات روستاییمدیرکل دفتر -
عضو کمیته-، روابط عمومی و امور مجلسمدیرکل حوزه ریاست-
عضو کمیته-مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات-
عضو کمیته-ریزي و بودجهمدیرکل دفتر برنامه-
عضو کمیته-مدیرکل امور اداري و پشتیبانی-
عضو کمیته- هاحوزه معاونت امور دهیاريها در کارشناس مسئول بررسی طرح-

يعلمی و داورکمیته-1-2- 3

رد و در هریک از را برعهده داجشنوارهعلمی و کارشناسی در تمام مراحل بررسیوظیفهو داوريعلمیکمیته
به شرح زیر کمیته علمی و داورياعضايترکیب شود.گانه، نشست داوري جداگانه برگزار میچهارمحورهاي 

است:
ضو ثابت)(عرییس کمیته-هامعاون امور دهیاري-
(عضو ثابت)دبیرکمیته–ریزي و مدیریت توسعه روستاییمدیرکل دفتر برنامه-
(عضو ثابت) عضو کمیته- ریزي شهري و روستاییبرنامهرییس مرکز مطالعات -
(عضو ثابت) عضو کمیته-هماهنگی عمرانی و خدمات روستاییمدیرکل دفتر -
(عضو ثابت) عضو کمیته- هاونت امور دهیاريحوزه معاها در کارشناس مسئول بررسی طرح-





(عضو متغیر)به تشخیص رییس کمیتهنفر متخصص موضوعی2در هر محور-
(عضو متغیر)ذیلهايها به شرح تبصرهربط دهیاريتخصصی ذيدر هر محور رییس کارگروه -
عضو متغیر)(به تشخیص رییس کمیته یک نفر دهیار منتخب از برگزیدگان دوره قبلی جشنواره-
: در محور اقتصاد مقاومتی و منابع درآمدي پایدار، رییس کارگروه بودجه و امور مالی؛ در محور 1تبصره

اجتماعی، رییس کارگروه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ در محور معماري، عمران و خدمات - فرهنگی
محیط زیست و خدمات رگروه روستایی، رییس کارگروه فنی و عمرانی؛ در محور محیط زیست رییس کا

عمومی
هاي هر محور متعلق به استان متبوع رییس کارگروه باشند به جاي : چنانچه حداقل یک مورد از طرح2تبصره

به عنوان عضو کمیته علمی به تشخیص رییس کارگروهربطرییس کارگروه، یکی از اعضاي کارگروه ذي
شود.  جانشین می

استانی سطح - 2- 3

علمی و کمیتهو اجراییمشتمل برکمیته مستقر وعمرانی استانداري جشنواره در معاونت امور استانیدبیرخانه 
داوري است.

کمیته اجرایی-2-1- 3

و انجام کلیه امور اجرایی در سطح استانی تا تقدیر از ها بررسی اولیه طرحاجرایی وظیفه انتخاب، کمیته 
ترکیب اعضاي و داردرا برعهدهها به دبیرخانه ملی جشنواره ل طرحهاي برگزیده استانی و متعاقباً ارساطرح

آن به شرح زیر است:

به شرح زیر است:برگزارياستانیکمیتهاعضايترکیب 
رییس کمیته-معاون امور عمرانی استانداري-
کمیتهدبیر–مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري-
جرا به تشخیص رییس کمیتهسایر افراد مؤثر در فرایند ا-

ی و داوري علمکمیته-2-2- 3

طی هاي برگزیده استانیو انتخاب نهایی طرحعلمی و کارشناسی بررسیموظف بهو داوريعلمیکمیته

ترکیب اعضاي آن به شرح زیر است:و استیک جلسه داوري

رییس کمیته-عمرانی استانداريمعاون امور -





دبیر کمیته- و شوراهاامور روستاییتر کل دفمدیر-
متخصص موضوعی به تشخیص رییس کمیتهدو نفر -
دهیاران منتخب استان به تشخیص رییس کمیته  یک نفر از-
به تشخیص رییس کمیتهیک نفر از فرمانداران منتخب استان-
به تشخیص رییس کمیته بخشداران منتخب استانیک نفر از-
شان طرحی در جشنواره ندارد.شدارانی استفاده شود که حوزه متبوعترجیحاً از فرمانداران و بخ:تبصره

برگزاريفرایند:4ماده 

و تکمیل ها و رفع نقائصنها و بررسی مقدماتی آپس از وصول طرحدر سطح استان در مرحله نخست،
در د شرایط راهاي واجو طرحها پرداختهو ارزیابی طرحاي به بررسیطی جلسهاجراییکمیته، مدارك مربوط

31حداکثر تا و جشنواره استانی رانمایدصورت مقدماتی انتخاب میه بچارچوب ضوابط و اهداف

وسیله بهکننده در جشنواره استانیهاي شرکتطرح. نمایدهاي مذکور برگزار میبا شرکت طرحشهریورماه
هاي متناسب با اهداف و محورهاي حطردر نهایت مورد قضاوت نهایی قرار گرفته وعلمی و داوريکمیته

با امضا و متعاقباًآیدبه عمل میتقدیرها شوند و از آنمیهاي برگزیده استانی معرفی عنوان طرحبهجشنواره،
در قالبصرفاً مهرماه15حداکثر تا و تأیید نهایی معاون امور عمرانی به عنوان رییس کمیته اجرایی استان،

هاي چنانچه طرحشوند.براي شرکت در جشنواره ملی ارسال میمستقل براي هر طرحpowerpointفایل
شده به دبیرخانه ملی جشنواره واصل نشوند فرصت رقابت و شرکت در جشنواره را از استانی در مهلت تعیین

هاي در سطح ملی نیز پس از دریافت طرحدست داده و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
نشست مجزا کمیته علمی 4برگزیده استانی توسط دبیرخانه جشنواره و بررسی اولیه توسط کمیته اجرایی، طی 

طرح برگزیده ملی را انتخاب و متعاقباً در روز جشنواره 8ها پرداخته و و داوري به قضاوت نهایی در مورد طرح
آید.ها تقدیر به عمل میاز آن
هااب طرحمعیارهاي انتخ:5ماده 

معیارهاي کلی- 5-1

هایی که هاي مطالعاتی یا طرحبرداري رسیده باشند و از ارسال طرحبهرههاي ارسالی باید حتماً بهطرح- 1
تمام خودداري شود.هاي نیمهقرار است در آینده به اجرا درآیند یا طرح

.هاي ارسالی نگذشته باشدسال از اتمام طرح2بیش از - 2





د.نهاي قبلی جشنواره شرکت نکرده باشی در دورههاي ارسالطرح- 3

به اجرا درآمده توسط دهیاري و با محوریت دهیاريهایی براي جشنواره ارسال شوند که صرفاً طرح- 4
.ها نقش اصلی و محوري ندارد خودداري شودهایی که دهیاري در اجراي آنباشند و از ارسال طرح

ارائه پاورپوینت مذکور و توضیح دادن طرح در جشنواره ا برايالزم ردهیار اجراکننده هر طرح آمادگی- 5
یافته هاي راهعلمی و داوري (در مورد طرحکمیتهحضوردقیقه در جشنواره ملی در 15استانی و به مدت 

به جشنواره ملی) داشته باشد.

معیارهاي تخصصی- 5-2

مدي پایدارهاي اقتصاد مقاومتی و منابع درآمعیارهاي انتخاب طرح-1- 2- 5

گرا بودن طرحزا بودن و بروندروناز جملهرعایت اصول و ضوابط اقتصاد مقاومتی - 1
کمک به رونق اقتصادي روستا- 2
هابهینه هزینهویژه در راستاي اقتصاد مقاومتی و مدیریت بههاي محلیگیري از ظرفیتبهره- 3
زایی در سطح روستا یا دهستانکمک به اشتغال- 4
ک به کسب درآمد پایدار براي دهیاريکم- 5
کمک به توسعه صنایع روستایی - 6
کمک به توسعه کشاورزي و دامپروري روستایی- 7
کمک به بازاریابی محصوالت و تولیدات روستایی- 8
کمک به کاهش فقر در روستا- 9

کمک به ارتقاي سطح رفاه عمومی در روستا-10
نطقه مو رقابتیتوجه به مزیت نسبی-11

اجتماعی- هاي فرهنگیمعیارهاي انتخاب طرح-2- 2- 5

ورزشی روستا- هاي فرهنگیکمک به توسعه زیرساخت- 1
کمک به توسعه امور فرهنگی روستا شامل دسترسی اهالی به اقالم فرهنگی شامل کتاب، مطبوعات و ...- 2
کمک به حفظ میراث فرهنگی و آثار تاریخی روستا- 3
گردشگري روستاییکمک به توسعه - 4
هاي اجتماعی و بنیان خانوادهکمک به تقویت بنیان- 5
کمک به افزایش همبستگی و مشارکت مردم در امور روستا و ارتقاي سطح سرمایه اجتماعی- 6





کمک به افزایش سطح دسترسی اهالی روستا به آموزش- 7
ی و انجام امور روستاهاي اجتماعکمک به افزایش سطح مشارکت و حضور زنان در فعالیت- 8
هاهاي دهیارينهاد در توسعه پایدار روستایی و کمک به فعالیتهاي مردمسازمانمندي از ظرفیتبهره- 9

افزایش احساس امنیت در روستاهمچنینجرائم وهاي اجتماعی وآسیبکمک به کاهش-10
ایند سنجش در فرمند و قابلصورت نظامتکریم ارباب رجوع بهرسانی به روستاییان و تسهیل در خدمات-11

گویی دهیاريپاسخ
هاي معماري، عمران و خدمات روستاییمعیارهاي انتخاب طرح- 3- 2- 5

وري بیشینه.زمان اجراي پروژه و بهرهکاهشتوجه به شاخص- 1
ها از منظر کاهش هزینه تمام شده .برداري از پروژههبود وضعیت بهرهب- 2
ها از منظر مدیریت اجرایی. هاي کمی و کیفی پروژهخصشامالحظهقابلارتقاي- 3
هاي عمرانی جهت پیشگیري از هدررفت منابع برداري از پروژههاي مردمی در اجرا و بهرهجلب مشارکت- 4

مالی ملی.
هاي عمرانی عام المنفعه.توجه به پروژه- 5
وري آنها.انی و افزایش بهرههاي عمردر اجراي پروژهساخت و معماريهاي نویناستفاده از تکنولوژي- 6
در راستاي حفظ هاي نوین طراحی و ساختبومی و مصالح سنتی در تلفیق با شیوهمعماريگیري ازبهره- 7

روستایی.فضا و فرهنگ
هاي محیط زیستمعیارهاي انتخاب طرح- 4- 2- 5

هاي زندگی و کارهاي روستایی اعم از محلکمک به ارتقاي سطح بهداشت محیط- 1
هایا توسعه هدفمند آنحیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و فضاهاي سبزحفظ م- 2
زایش شاخص بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش بهینه مصرف انرژيکمک به اف- 3
هاي محیطیکاهش آالینده- 4
هاي دفن پسمانددر طراحی، ساخت و ساماندهی محلهاي نوینفناورياستفاده از - 5
هاي محل دفنیرابه تولیدي و سایر آالیندهکمک به کاهش پسماندهاي دفنی، ش- 6

قالب و نحوه تهیه طرح: 6ماده 
تهیه طرح و باشد و  در مستقل powerpointهر طرح ارسالی به جشنواره ملی باید تنها در قالب یک فایل 

شود:لحاظو به ترتیب زیرباید موارد زیر دقیقاًدر این فایلهامتن ارسالی توسط دهیاري





مشخصات کامل روستا شامل تقسیمات کشوري، کد آبادي، تعداد جمعیت و خانوار، ن طرح و عنوا- 1
هاي موجود آن هاي طبیعی و پتانسیلویژگی

مشخصات دهیار اجراکننده طرح شامل نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیالت، تجربیات و - 2
سوابق کار 

هدف از اجراي طرح- 3
ضرورت و اهمیت اجراي طرح- 4
برداري طرح)زمانی اجراي طرح ( تاریخ شروع، پایان و بهرهبازه- 5
مشارکت مردمی به ویژه زنان و جوانان و همچنین سایر نهادها و میزاننحوه اجراي طرح (با ذکر - 6

هاي اجرایی در صورت حضور)  دستگاه
گستره اجراي طرح (در سطح روستا، دهستان، بخش، شهرستان و ...)- 7
هاي (بیان دقیق و عددي هزینهرح و نحوه تأمین منبع یا منابع آنمیزان هزینه اجراي ط- 8

گرفته)صورت
هاي هزینهدرآمدها و(بیان دقیق و عدديهاکرد آنمیزان درآمدهاي حاصله از طرح و نحوه هزینه- 9

گرفته)صورت
عه توس، بهبود کیفیت زندگیل میزان و نحوه تأثیرگذاري آن درنتایج حاصل از اجراي طرح (شام-10

بهبود محیط روستا، توسعه اقتصادي روستا و درآمدزایی پایدار براي دهیاري،اجتماعی- فرهنگی
دهی سیما و منظر زایی و کاهش فقر، افزایش سطح مشارکت مردم، ساماناشتغالزیست روستا،

روستایی و ...) 

طرحتهیه پاورپوینتالزامات: 7ماده 
گرفته، میزان هاي معکوس صورتل ایجاد شده، میزان مهاجرتپاورپوینت باید میزان اشتغاایندر- 1

سایر موارد نیزمشارکت اقشار مختلف اعم از زنان، جوانان، نخبگان، بخش خصوصی، بخش دولتی و 
در قالب اعداد ارائه شود.وبه صورت کمیت، دقیق وقابل ارائه

عدد باشد.20تعداد اسالیدهاي پاورپوینت حداکثر - 2
دهنده تصویري جامع و کامل از روند اجراي طرح از کر است که این پاورپوینت باید ارائهالزم به ذ- 3

به همین دلیل باید به ویژه . برداري رسیده باشدشده و به بهرهآغاز تا پایان و به ویژه از طرح تکمیل
و با هاي گویا و کافیدر دو بخش نحوه اجراي طرح و نتایج حاصل از اجراي طرح همراه با عکس

شود که حتماً در متن پاورپوینت از تصاویر گرفته شده با به همین منظور توصیه می.کیفیت باال باشد
به شده و فاقد کیفیتاي استفاده شود و از تصاویر اسکنهاي دیجیتالی همراه با عکاسی حرفهدوربین

آورد.را پایین میشدنهیچ وجه استفاده نشود زیرا فرصت انتخاب
بندي جشنواره: زمان8ه ماد
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4
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9
هاي اصالحی و بندي نهایی طرحبررسی و جمع

کننده در هاي برگزیده نهایی شرکتتعیین طرح
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