وزارت کشور
سازمان شهردارياه و دهيارياهي کشور

وظاموامٍ برگساري جشىًارٌ برتريه عملكرد شُرداريَا
در سال 9315

معايوت امًر شُرداریَای سازمان شُرداریَا ي دَياریَايي كشًر
با َمکاری

بروامٍ اسکان بشر ملل متحد
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بنام خدا
 -1مقدمٍ

ثب ػٌبٗت ثِ ٍظبٗق هبًًَٖ دسخلَف ّذاٗت ٍ ًظبست ثش كؼبل٘تْبٕ ؿْشداسّٕب ،ؿٌبػبٖٗ ٍ هؼشكٖ پشٍطُّب ٍ
اهذاهبت هَكن دس حَصُّبٕ هختلق هذٗشٗت ؿْشٕ ،ػبصهبى ؿْشداسّٕب ٍ دّ٘بسّٕبٕ ًـَس دسًظش داسد دس هبلت
ثشگضاسٕ خبٗضُ خْبًٖ ثْتشٗي تدبسة ٍ ساّجشدّبٕ هحلٖ ) (Best Practiceثشًبهِ اػٌبى ثـش هلل هتحذ
) ٍ (UN-HABITATكشاّن ًوَدى صهٌِ٘ الصم خْت حضَس ؿْشداسّٕب دس هدبهغ ث٘يالوللًٖ ،ؼجت ثِ ثشگضاسٕ
خـٌَاسُ ثشتشٗي ػولٌشد ؿْشداسّٕب دس حَصُّبٕ هختلق ًبسٕ ثش اػبع اٗي ًظبمًبهِ اهذام ًوبٗذ.
 -2تعاريف ي اصطالحات

ثْتريي عولکردّب :ثِ پشٍطُّبٖٗ گلتِ هٖؿَد ًِ "ًويّبٕ ثشخؼتِإ ثِ ثْجَد هح٘ظ صًذگٖ هشدم"
ًشدُاًذ ٍ ثبٗذ:
 داسإ اثشٕ آؿٌبس ٍ هلوَع دس ثْجَد ً٘ل٘ت صًذگٖ هشدم ثبؿٌذ،
ً ت٘دٔ هـبسًت هؤثش ثخؾ دٍلتٖ ،خلَكٖ ٍ هشدم ثبؿٌذ،
 اص ًظش اختوبػٖ ،اهتلبدٕ ٍ هح٘ظ صٗؼتٖ پبٗذاس ثبؿٌذ.
جطٌَارُ ثْتريي عولکردّبي ضْرداريّبي کطَر :اٗي خـٌَاسُ ثِ هٌظَس "ؿٌبػبئٖ ثْتشٗي ػولٌشدّب ثب
تأث٘ش هثجت ثش ثْجَد هح٘ظ صًذگٖ" ثشگضاس هٖگشدد.
 -3اَداف اصلي برگساری جشىًارٌ برتريه عملکرد

 دػت٘بثٖ ثِ تدبسة هلوَع دس ساػتبٕ استوبٕ تَػؼِ ً٘ل٘ت صًذگٖ ؿْشٕ،
 هـبسًت هؤثش ٍ ًبسآهذ ث٘ي ثخؾّبٕ دٍلتٖ ،ػوَهٖ ،خلَكٖ ٍ خبهؼِ ؿْشٕ دس تَػؼِ ؿْشٕ،
 دػت٘بثٖ ثِ تَػؼِ پبٗذاس اص هٌظش اختوبػٖ ،اهتلبدٕ ٍ هح٘ظ صٗؼتٖ،
 ثْجَد ػ٘بػتّبٕ ثخؾ دٍلتٖ ،ػوَهٖ ٍ تبث٘ش گزاس ثش هذٗشٗت ؿْشٕ،
 اكضاٗؾ داًؾ ٍ آگبّٖ تلو٘ن گ٘شاى دس حَصُ ػلَم ؿْشٕ دس توبم ػغَح ٍ اسائِ ساُ حلّب ٍ هبثل٘تّب
ثشإ حل هـٌالت ػوَهٖ ،اختوبػٖ ،اهتلبدٕ ٍ هح٘ظ صٗؼتٖ،
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 تجبدل ٍ ثِ اؿتشاى گزاؿتي داًؾ ،تخلق ٍ تدبسة اسصؿوٌذ ؿْشداسّٕب ٍ هذٗشاى ؿْشٕ اص عشٗن
اٗدبد ؿجٌِ هـتشى تجبدل تدبسة ثشتش.
 -4اَداف فرعي برگساری جشىًارٌ برتريه عملکرد

 تـٌ٘ل ثبًي اعالػبت اص پشٍطُّبٕ هَكن هذٗشٗت ؿْشٕ ٍ تدضِٗ ٍ تحل٘ل آًْب ثشإ تلو٘نگ٘شٕ ٍ
اػتلبدُ دس عشاحٖ ٍ ثشًبهِسٗضٕ ٍ ثْجَد اهَس ٍ هؼبئل ؿْشٕ ٍ ؿْشداسّٕب،
 ثشگضاسٕ ّوبٗؾّبًٌ ،لشاًغّبً ،ـؼتّب ٍ ثشًبهِسٗضٕ آهَصؿٖ ثِ هٌظَس استوبء ػولٌشد ػبٗش ؿْشداساى
ثش اػبع پشٍطُّبٕ ثشتش ؿٌبػبٖٗ ؿذُ،
 اٗدبد سهبثت ٍ استجبط ث٘ي ؿْشداسّٕبٕ ًـَس ثب ٌٗذٗگش ٍ ؿْشداسّٕبٕ ػبٗش ًـَسّب ثب ٌٗذٗگش دس
هبلت ثشگضاسٕ خبٗضُ خْبًٖ ثْتشٗي تدبسة ٍ ساّجشدّبٕ هحلٖ ثشًبهِ اػٌبى ثـش هلل هتحذ
(ّ ٍ )UN-HABITATوچٌ٘ي حضَس دس هدبهغ ث٘يالوللٖ دس اهَس ؿْشٕ ٍ ؿْشداسٕ ٍ هجَل ػضَٗت
هشاخغ هزًَس ثوٌظَس آگبّٖ ٍ اػتلبدُ اص تدبسة ٍ تحَالت ػلوٖ دس صهٌِّ٘بٕ هشتجظ ثب اهَس ٍ هؼبئل
ؿْشٕ ٍ ؿْشداسّٕب ثب سػبٗت هَاً٘ي ٍ هوشسات هشثَط،
 هؼشكٖ ثشتشٗي پشٍطُّبٕ خـٌَاسُ خْت ؿشًت دس خبٗضُ خْبًٖ ثشًبهِ اػٌبى ثـش هلل هتحذ
( ًِ )UN-HABITATثِ كَست دٍ ػبالًِ ثشگضاس هٖگشدد.اٗي اهش هؼتلضم سػبٗت هحذٍدٗتّبٕ صهبًٖ
ػبصهبى هزًَس دس اٗي خـٌَاسُ هٖثبؿذ،
 ثشًبهِسٗضٕ ٍ تؼْ٘ن ًلِ٘ ثشًبهِّب دس ػغح ًـَس ثشاػبع ثشًبهِّبٕ هذٍى ػبصهبى اػٌبى ثـش هلل
هتحذ ٍ ثْشُثشداسٕ اص ًتبٗح ثشًبهِّبٕ هزًَس ثش اػبع هَاً٘ي ٍ هوشسات هشثَعِ دس ًـَس،
 تبل٘ق ٍ تشخوِ ٍ اًتـبس پشٍطُّبٕ هشتجظ ثب هؼبئل اداسٕ ،كٌٖ ،هبلٖ ٍ خذهبتٖ پشٍطُّبٕ ثشتش دس
ؿْشداسّٕب،
 ثْشُثشداسٕ اص خذهبت اكشاد هتخلق ٍ ٗب هٌْذػ٘ي هـبٍس ،پ٘وبًٌبساى ،ػبصًذگبى ،داًـگبُّب ٍ هَػؼبت
تحو٘وبتٖ داخلٖ ٗب خبسخٖ كؼبل دس پشٍطُّبٕ ثشتش ػغح ًـَس ثب سػبٗت هوشسات هشثَط خْت تَػؼِ
پشٍطُّبٕ هزًَس،
ً ظبست ػبلِ٘ ثش ًحَُ اخشإ پشٍطُّب ٍ پشٍطُّبٕ ػوشاًٖ ٍ هذٗشٗت ؿْشٕ اص ًظش كٌٖ ٍ حؼي اخشإ ًبس.
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 -5محًرَای اصلي جشىًارٌ

هحَسّبٕ اكلٖ خـٌَاسُ ثِ ؿشح صٗش هٖثبؿذ:
 .1خذهبت ؿْشٕ
 .2تَػؼِ ؿْشٕ
 -6تشکيالت برگساری جشىًارٌ
الف -ستبد ثرگساري جطٌَارُ

هؼئَل٘ت ًظبست ثش حؼي ثشگضاسٕ خـٌَاسُ سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿت ٍ دس ػبصهبى ؿْشداسّٕب ٍ دّ٘بسّٕبٕ
ًـَس ثب اػضبٕ صٗش تـٌ٘ل خَاّذ ؿذ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هؼبٍى اهَس ؿْشداسّٕب (سئ٘غ ػتبد)
هذٗشًل حَصُ سٗبػت،سٍاثظ ػوَهٖ ٍ اهَس ث٘ي الولل
هذٗشًل حشاػت
هذٗشًل دكتش ًَػبصٕ ،تحَل اداسٕ ٍ كٌبٍسٕ اعالػبت
سئ٘غ هشًض هغبلؼبت ٍ ثشًبهِسٗضٕ ؿْشٕ ٍ سٍػتبٖٗ
هذٗشًل دكتش اسصٗبثٖ ػولٌشد ،ثبصسػٖ ٍ پبػخگَٖٗ ثِ ؿٌبٗبت
هذٗشاى ًل دكبتش تخللٖ ػبصهبى

ة -کويتِّبي اجرايي ستبد ثرگساري

ةً -1-و٘تِ اعالع سػبًٖ :ثب هؼئَل٘ت هذٗشًل حَصُ سٗبػت ،سٍاثظ ػوَهٖ ٍ اهَس ث٘يالولل ػبصهبى ٍظ٘لِ
اعالعسػبًٖ هغلَة خـٌَاسُ سا ثشػْذُ خَاّذ داؿت.
ةً -2-و٘تِ اًتخبة ثشتشٗيّب :ثب هؼئَل٘ت سٗ٘غ ػتبد ٍظ٘لِ اًتخبة ًْبٖٗ پشٍطُّبٕ ثشتش ٍ هؼشكٖ آى ثِ ػتبد
سا ثشػْذُ خَاّذ داؿت .اػضبٕ اٗي ًو٘تِ ثِ ؿشح صٗش هٖثبؿٌذ:
ٗ ي ًوبٌٗذُ اص ػبصهبىّبٕ هشدم ًْبد هشتجظ ثب هَضَع،
 دٍ ًلش اص اػبت٘ذ (ػضَ ّ٘بت ػلوٖ داًـگبُّب)
ً بسؿٌبػبى ثب ػَاثن هشتجظ اص دكبتش تخللٖ هشتجظ ػبصهبى،
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ً وبٌٗذُ هشتجظ ثشًبهِ اػٌبى ثـش هلل هتحذ (.)UN-HABITAT
ج -کويتِ ارزيبثي استبًي

اػضبٕ اكلٖ ًو٘تِ ػجبستٌذ اص:
 هؼبٍى ّوبٌّگٖ اهَس ػوشاًٖ اػتبًذاسٕ – سٗ٘غ ًو٘تِ
 هذٗشًل دكتش اهَس ؿْشٕ ٍ ؿَساّبٕ اػتبًذاسٕ  -دث٘ش ًو٘تِ
 هذٗشًل دكتش اسصٗبثٖ ػولٌشد ،ثبصسػٖ ٍ پبػخگَٖٗ ثِ ؿٌبٗبت اػتبًذاسٕ
 هذٗشًل دكتش كٌٖ اػتبًذاسٕ
 هذٗشًل هذٗشٗت ثحشاى اػتبًذاسٕ
 هذٗشًل هح٘ظ صٗؼت اػتبى
ٗ ي ًلش اص ؿْشداساى هٌتخت ؿْشداسّٕبٕ اػتبى
ٗ ي ًوبٌٗذُ اص ػبصهبىّبٕ هشدم ًْبد هشتجظ ثب هَضَع
ٗ ي ًلش اص اػبت٘ذ (ػضَ ّ٘بت ػلوٖ داًـگبُّب) ثشخؼتِ دس ّش ٗي اص هحَسّبٕ خـٌَاسُ
تجصرُ ً :1و٘تِ اػتبًٖ دسكَست كالحذٗذ هٖتَاًذ اص هذٗشاى ٍ ًبسؿٌبػبى رٗشثظ اػتبًٖ دس تشً٘ت خَد
اػتلبدُ ًوبٗذ.
تجصرُ ً :2و٘تِ اػتبًٖ ثب ّذف ثشسػٖ ٍ ؿٌبػبٖٗ ثشتشٗشٗي ػولٌشدّب دس هذٗشٗت ؿْشٕ اهذام ثِ تـٌ٘ل
ًو٘تِ كٌٖ ثب ػضَٗت ًبسؿٌبػبى هدشة اػتبًذاسٕ ٍ هٌتخت اص ؿْشداسّٕب هًٖوبٗذ .اٗي ًو٘تِ اهذام ثِ دسٗبكت
ٍ ثشسػٖ پشٍطُّبٕ هؼشكٖ ؿذُ تَػظ ؿْشداسّٕبٕ اػتبى ،ثبصدٗذ ه٘ذاًٖ ٍ ًْبٗتبً هؼشكٖ حذاًثش  5پشٍطُّبٕ
هٌتخت دس ّش هحَس ثِ ًو٘تِ اػتبًٖ هًٖوبٗذً .و٘تِ اػتبًٖ ًْبٗتبً اهذام ثِ ثشسػٖ ،اًتخبة ٍ هؼشكٖ پشٍطُّبٕ
هٌتخت اػتبى دس ّش هحَس تخللٖ اص ث٘ي پشٍطُّبٖٗ ًِ حذاهل  60اهت٘بص اص  100اهت٘بص تؼ٘٘ي ؿذُ دس كشمّبٕ
اسصٗبثٖ (پَ٘ػت  )2ٍ 1سا ًؼت ًوبٌٗذ ثِ ًو٘تِ اسصٗبثٖ اػتبًٖ هًٖوبٗذ.
تجصرُ :3تؼذاد پشٍطُّبٕ هٌتخت ًْبٖٗ ّش اػتبى دس ّش هحَس ثب تَخِ ثِ تؼذاد ؿْشداسّٕبٕ اػتبى دس ّش سدُ
خوؼ٘تٖ ٍ ثِ ؿشح صٗش اًتخبة ٍ ثِ ػتبد ثشگضاسٕ هؼشكٖ خَاٌّذ ؿذ:
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 تب  50ؿْشداسٕ دس ّش هحَس ٍ اص ّش سدُ خوؼ٘تٖ ٗي پشٍطُ هٌتخت هؼشكٖ هٖگشدًذ.
 دس ث٘ؾ اص  50ؿْشداسٕ ،ثِ اصإ ّش  50ؿْشداسٕ ث٘ـتش دس ّش هحَس ٍ ّش سدُ خوؼ٘تٖٗ ،ي پشٍطُ ثِ
تؼذاد هٌتخج٘ي اػتبى اضبكِ هٖ گشدد.

رديف

جوعيت

تعذاد

1

ضْرداريّبي تب ّ 22سار ًفر جوعيت

در ّرهَضَع از ّر هحَر يك ضْر

2

ضْرداريّبي ثب جوعيت ّ 22سار ًفر تب ّ 222سار ًفر جوعيت

در ّرهَضَع از ّر هحَر يك ضْر

3

ضْرداريّبي ثبالي ّ 222سار ًفر جوعيت ٍ کالًطْرّب

در ّرهَضَع از ّر هحَر يك ضْر

 - 7ضبخص ّبي اًتخبة ثرتريي عولکرد در ّوِ هحَرّب
رديف

ضبخص

اهتيبز

1

هطبرکت هردم (تطکلْبي هردهي ،جَاًبى ،زًبى ٍ )...در فرآيٌذ اًتخبة هحل ،طراحي ٍ اجراي

22

پرٍشُ ٍ ثْرُ ثرداري از آى
2

هيساى تبثير ثر کيفيت هحيط زيست

15

3

رٍش ّبي تبهيي هٌبثع هبلي(دٍلت ،ضْرداري ،ثخص خصَصي ٍ خيريي) ثِ ضرح جذٍل

22

پيَست
4

تبثير هستقين ثر ثْجَْد کيفيت زًذگي هردم

15

5

استفبدُ از ًَآٍري ٍ تکٌَلَشي

22

6

هجتٌي ثَدى پرٍشُ ثر هطبلعبت

12

تجصرُ :تعذاد پرٍشُّبي هٌتخت ًْبيي کطَر در ّر هحَر ثب تَجِ ثِ ردُ جوعيتي ضْرداري ّب اًتخبة ٍ ثِ
ستبد ثرگساري هعرفي خَاٌّذ ضذّ .وِ ضْرداري ّبي داراي پرٍشُ ثرتر الزم است در رٍز جطٌَارُ هبکت
اجراي پرٍشُ را جْت ارائِ در ًوبيطگبُ جٌجي ثْوراُ داضتِ ثبضٌذ.

6

 -8فرايىد برگساری جشىًارٌ
تذٍيي ضاخعّاي سٌجص عولنشد ضْشداسيّا تَسط دفاتش ٍ حَصُ ّاي تخػػي ساصهاى

تػَية دس ستاد تشگضاسي جطٌَاسُ ٍ اتالغ آى تِ هعاًٍيي اهَس عوشاًي استاًذاسيّا

تطنيل مويتِ اسصياتي استاًي ٍ اتالغ ًظام ًاهِ تشگضاسي جطٌَاسُ تِ ضْشداسيّاي استاى

هعشفي پشٍطُّاي ٍاجذ دستاٍسدّاي تشتش دس ّش هحَس تخػػي تِ مويتِ استاًي تَسط ضْشداسيّا

تشسسي ،تاصديذ هيذاًي ٍ ضٌاسايي پشٍطُّاي هتخة استاى دس ّش هحَس تخػػي ٍاجذ دستاٍسدّاي تشتش
تَسط مويتِ اسصياتي استاًي

هعشفي پشٍطّْاي هٌتخة استاى تِ دتيشخاًِ ستاد تشگضاسي جطٌَاسُ دس ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي
مطَس تَسط هعاٍى ّواٌّگي عوشاًي استاًذاسي
تشسسي ٍ ضٌاسايي پشٍطُ ّاي هٌتخة مطَس دس ّش هحَس تخػػي ٍاجذ دستاٍسدّاي تشتش تَسط مويتِ
اًتخاب تشتشيي ّا

اسصياتي ٍ هعشفي پشٍطُّاي تشتش دس سطح مطَس تَسط ستاد تشگضاسي جطٌَاسُ

تشگضاسي جطٌَاسُ تشتشيي عولنشدّا
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 -9بروامٍ زماوبىدی برگساری جشىًارٌ

1

2

1

2

1

2

1

2

رديف

خرداد

تير

هرداد

ضْريَر

هْر
1

2

6

ثشگضاسٕ خـٌَاسُ ثشتشٗي ػولٌشد ؿْشداسّٕب

آثبى

5

اسصٗبثٖ ٍ تؼ٘٘ي پشٍطُّبٕ ثشتش تَػظ ػتبد
ثشگضاسٕ خـٌَاسُ

1

4

اسصٗبثٖ خوغثٌذٕ پشٍطُّبٕ اسػبلٖ اص ػَٕ
ؿْشداسّٕب تَػظ ًو٘تِ اسصٗبثٖ اػتبًٖ ٍ
هؼشكٖ آًْب ثِ ػتبد ثشگضاسٕ خـٌَاسُ

2

3

اسػبل پشٍطُّب تَػظ ؿْشداسّٕب ثِ ًو٘تِ
اسصٗبثٖ اػتبًٖ

آرر

2

تـٌ٘ل ًو٘تِ اسصٗبثٖ اػتبًٖ ٍ اثالؽ ثِ
ؿْشداسّٕب

1

1

اثالؽ ًظبم ًبهِ ثشگضاسٕ خـٌَاسُ

2

فعبليت

 -11چارچًب معرفي پريشٌَا بٍ كميتٍ ارزيابي استاوي ي ستاد برگساری جشىًارٌ

ؿْشداسّٕبٕ ًـَس ثبٗذ ثب هغبلؼِ ده٘ن ًظبم ًبهِ ثشگضاسٕ خـٌَاسُ ثشتشٗي ػولٌشد ؿْشداسّٕب ،كشكبٌ ًؼجت ثِ
هؼشكٖ پشٍطُّبٖٗ ًِ ٍاخذ ٍٗظگّٖبٕ رًش ؿذُ دس اٗي ًظبم ًبهِ ثبؿٌذ ثب تٌو٘ل كشمّبٕ گضاسؽدّٖ پشٍطُّب
(كشم  ٍ 2ٍ1پَ٘ػت  )1ثشإ ّش پشٍطُ ثلَست خذاگبًِ ٍ اسػبل هؼتٌذات دسخَاػتٖ اهذام ًوبٌٗذ .ؿبٗبى رًش
اػت ًِ دس كَست اًتخبة پشٍطُ ثؼٌَاى ثشتشٗي ػولٌشد ،اعالػبت تلل٘لٖ دس هبلت كشهت هـخق اص ؿْشداسٕ
دسخَاػت خَاّذ ؿذ .هدذداً تبً٘ذ هٖگشدد ًِ دس اٗي خـٌَاسُ كشكبً پشٍطُّبٕ خبف ؿْشداسّٕب ًِ ٍاخذ
ٍٗظگّٖبٕ رًش ؿذُ دس ًظبهٌبهِ هذ ًظش خَاّذ ثَد ٍ پشٍطُّبٕ خبسٕ ؿْشداسّٕب سا هـوَل ًخَاّذ ؿذ .ثذْٖٗ
اػت ًِ هوٌي اػت ثؼ٘بٕ اص ؿْشداسّٕبٕ ًـَس كبهذ چٌ٘ي پشٍطُّبٖٗ ثَدُ ٍ اهذام ثِ هؼشكٖ پشٍطُ ًٌوبٌٗذ.
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 -11وحًٌ گسارشدَي پريشٌَا

تعريف پرٍشُ :پشٍطُ هدوَػِإ اص كؼبل٘تْبػت ًِ ثشإ دػت٘بثٖ ثِ هٌظَس ٗب ّذف خبكٖ اًدبم هٖگ٘شد .پشٍطُّاب
ؿبهل كؼبل٘تْبٖٗ ّؼتٌذ ًِ ثبٗذ دس تبسٗخْبٕ هؼ٘ي ،ثب ّضٌِّٗبٖٗ هؼ٘ي ٍ ً٘ل٘ت تؼ٘٘يؿذُإ ثِ اًدبم سػٌذ ٍ
ًتبٗح آى هبثل اسصٗبثٖ ٍ ػٌدؾ ثبؿذ؛ الصهِ هَكو٘ت ّش پشٍطُ ،دػت٘بثٖ تَام ثِ ّاش ػاِ ػبهال صهابىّ ،ضٌٗاِ ٍ
ً٘ل٘ت هؼ٘ي اػت ٍ خبسج ؿذى ّش ٗي اص ػِ ػبهل هزًَس اص حذٍد تؼ٘٘ي ؿاذُ ،هاٖتَاًاذ ثاِ اًدابم پاشٍطُإ
ًبهَكن ٍ ؿ٘شاهتلبدٕ هٌدش ؿَد.
الف :هحَر خذهبت ضْري

الق -1-هَضَع هذٗشٗت پؼوبًذ
الق -2-هَضَع كضبٕ ػجض ؿْشٕ
الق -3-هَضَع آتؾ ًـبًٖ ٍ خذهبت اٗوٌٖ
ة -هحَر تَسعِ ضْري

ة -1-هَضَع ؿْشػبصٕ
ة -2-هَضَع گشدؿگشٕ
ً حَٓ آهبدُ ًشدى گضاسؽ ثْتشٗي ػولٌشدّب ثشاػبع كشم هَسد تبٗ٘ذ ثشًبهِ اػٌبى ثـش هلل هتحذ (پَ٘ػت
ؿوبسُ  )1ثبٗذ اًدبم پزٗشد.
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فرم شمارٌ( 9ايه فرم بايد براي َر پريشٌ بصًرت جداگاوٍ تكميل ي ارسال گردد)
وام استان:

وام شُر:

عىًان پريشٌ:
َدف از اجراي پريشٌ

ضشٍست ٍ اّويت اجشاي پشٍطُ
هذت صهاًي اجشاي پشٍطُ
ًحَُ اجشاي پشٍطُ (تا رمش هيضاى هطاسمت هشدهي تِ
ٍيظُ صًاى ٍ جَاًاى ٍ ّوچٌيي سايش ًْادّا ٍ
دستگاُّاي اجشايي دس غَست حضَس)
گستشُ اجشاي پشٍطُ (ضْش ٍ سٍستاّاي تحت پَضص)
ٍ جوعيت
ايا پشٍطُ پطتَاًِ هطالعاتي داسد؟
ايا پشٍطُ ٍاجذ هطالعات اجتواعي – فشٌّگي هيتاضذ

ًتايج حاغل اص اجشاي پشٍطُ

تلِ
ًام هطاٍس:
تلِ

خيش

عٌَاى هطالعِ:
سال تػَية پشٍطُ
خيش

ضاخعّاي اسائِ ضذُ دس فايل امسل ( )Excelپيَست ضواسُ  1تا تَجِ تِ ًنات ريل تنويل
ٍ اسسال گشدد:
ً ام فايل امسل ،تِ غَست (ًام استاى_ًام پشٍطُ) تاضذ.
 فايلّاي ؼيشامسل هَسد تشسسي قشاس ًخَاّذ گشفت.
 دس ّش سديف الضاهاً هقاديش ضاخعّايي مِ تِ دليل اجشاي آى پشٍطُي خاظ هتاثش
خَاّذ ضذ ،تنويل گشدد .تذيْي است ضاخعّايي مِ هتاثش ًويضًَذ ،داساي هقاديش
غفش خَاٌّذ تَد.
 هستٌذات هقاديش اسائِ ضذُ دس جذٍل هيتايست اسائِ گشدد.
تِ ّوشاُ فايل امسل يل خالغِ هذيشيتي اص پشٍطُ هشتَطِ تْيِ ٍ اسائِ گشدد
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فرم شمارٌ  -2فرم گسارش دَي مالي پريشٌَا (براي َر پريشٌ جداگاوٍ تكميل گردد)
وام شُر:

وام استان:
عىًان پريشٌ:

مىبع تاميه مالي

مبلغ بٍ ميليارد ريال

هثلػ اًتطاس اٍساق هطاسمت ٍ يا غنَك (فشٍختِ ضذُ )
آٍسدُ سشهايِ گزاس تخص خػَغي
تْاتش ( ٍاگزاسي اهالك دس قثال اجشاي پشٍطُ يا دس ًظش گشفتي آًْا تعٌَاى تخطي اص سْن
ضْشداسي دس هطاسمت تا سشهايِ گزاس )
ٍام تاًنْاي داخلي
تَدجِ ضْشداسي(سْن هاليات تش اسصش افضٍدُ ،عَاسؼآاليٌذگي ،عَاسؼ گوشمي ،عَاسؼ
ضْشداسي ،دسآهذّاي ضْشداسي ٍ ) ...
فايٌاًس ( خاسجي –هيليَى دالس)
هيضاى مولّاي هشدهي
جمع كل(َسيىٍ تمام شدٌ)
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درصدازكل

پيًست شمارٌ 1
ًحَٓ آهبدُ کردى گسارش ثْتريي عولکردّب
لغلبً اعالػبت صٗش سا ٌّگبم اسػبل ثْتشٗي ػولٌشد اسائِ دّ٘ذ:
ً -1بم ثْتريي عولکرد :
آيب ايي طرح پيص از ايي ّن ارسبل ضذُ است؟ ثلِ يب خير؟
اگش خَاة ثلِ اػت ثگَٗ٘ذچِ ٍهت ٍ تحت چِ ػٌَاًٖ؟
 -2هطخصبت ارائِ دٌّذُ ثْتريي عولکرد
الفً -بم ضْرداري
ة -آدرس (ؿبهل خ٘بثبى ،كٌذٍم پؼتٖ ،ؿْش ،ؿْشىً ،ذپؼتٖ ،تللي ،كٌغ ٍ آدسع پؼت الٌتشًٌٍٖ٘ .لغلبً ًذ ؿْش ٍ ًـاَس سا
هجل اص ؿوبسُ تللي ٍ كٌغ رًش ًوبئ٘ذ .لغلبً تَخِ داؿتِ ثبؿ٘ذ ًِ آدسع ثبٗذ عجن تشت٘ت اسائِ ؿَد.
جًَ -ع سبزهبى :دٍلت هحلٖ
 -3هسئَل پبسخگَيي
 -4سبزهبى هعرف  :سبزهبى ضْرداري ّب ٍ دّيبريْبي کطَر
الف -آدرس سبزهبى (ؿبهل خ٘بثبى ،كٌذٍم پؼتٖ ،ؿْش ،ؿْشىً ،ذپؼتٖ ،تللي ،كٌغ ٍ آدسع پؼت الٌتشًٌٍٖ٘ .لغلبً ًذ ؿاْش
ٍ ًـَس سا هجل اص ؿوبسُ تللي ٍ كٌغ رًش ًوبئ٘ذ .لغلبً تَخِ داؿتِ ثبؿ٘ذ ًِ آدسع ثبٗذ عجن تشت٘ت اسائِ ؿَد.
ةًَ -ع سبزهبى :دٍلت هشًضٕ
جًَ -ع حوبيت :حوبٗت كٌٖ
جذٍل تخصيص ثَدجِ(سبليبًِ)
هجلغ ثِ هيليبرد

هٌجع تبهيي هبلي

ريبل

درصذازکل

هجلؾ اًتـبس اٍسام هـبسًت ٍ ٗب كٌَى (كشٍختِ ؿذُ )
آٍسدُ ػشهبِٗ گزاس ثخؾ خلَكٖ
تْبتش (ٍاگزاسٕ اهالى دس هجبل اخشإ پشٍطُ ٗب دس ًظش گشكتي آًْب ثؼٌَاى ثخـٖ اص
ػْن ؿْشداسٕ دس هـبسًت ثب ػشهبِٗ گزاس )
ٍام ثبًٌْبٕ داخلٖ
ثَدخِ ؿْشداسٕ(ػْن هبل٘بت ثش اسصؽ اكضٍدُ ،ػَاسمآالٌٗذگٖ ،ػَاسم گوشًٖ،
ػَاسم ؿْشداسٕ ،دسآهذّبٕ ؿْشداسٕ ٍ ) ...
كبٌٗبًغ ( خبسخٖ –ه٘لَ٘ى دالس)
ه٘ضاى ًويّبٕ هشدهٖ
جوع کل(ّسيٌِ توبم ضذُ)
 -5هقَلِ ثٌذي ثْتريي عولکرد
ثْتشٗي تَض٘ح دسخلَف ػولٌشد سا حذاًثش دس پٌح ػغش ثٌَٗؼ٘ذ.
سطح فعبليت ٌٖٗ :اص هَاسد صٗش سا ًِ ػغح هؼوَل كؼبل٘ت سا ثِ ثْتشٗي ؿٌل هـخق هٖ ًٌذ اًتخبة ًٌ٘ذ:
خْبًٖ

هلٖ

هٌغوِ إ
12

اػتبًٖ  /اٗبلتٖ

هٌغوِ ؿْشٕ(ًالًـْشٕ)
-6

هحلِ

ؿْش /ؿْشى

سٍػتب

زيست ثَم (اکَسيستن) :صٗؼت ثَهٖ سا ًِ دس آى اثتٌبس ػول ؿوب هؼوَالً هبثل اخشاػت ،اًتخبة ًٌ٘ذ:
خـيً٘ /وِ خـي
خضٗشُ

هبسُإ
حَضِ سٍدخبًِ

ػبحلٖ
ًَّؼتبًٖ

كالت هشتلغ
گشهؼ٘شًٕ٘ /وِ گشهؼ٘شٕ

 -7خالصِ
حذاًثش دس ٍ 300اط ُ ّذف ٍ دػتبٍسدّبٕ اثتٌبس ػول سا خالكِ ًٌ٘ذ .لغلبً تَخِ داؿتِ ثبؿ٘ذ ًِ اٗي خالكِ ثبٗذ ثِ كَست گضاسؽ
ثبؿذ ًِ اؿبسٍُاس.
 -8تبريخ ّبي هْن
حذاًثش پٌح تبسٗخ سا تؼ٘٘ي ًٌ٘ذ ٍ اّو٘ت آًْب سا دس حذاًثش ٍ 6اطُ تَض٘ح دّ٘ذ.
 -9گسارش
ضرايط کبر قجل از ضرٍع
ثِ عَس خالكِ ؿ شاٗظ هجل اص اٗي اثتٌبس ػول سا ًِ ؿبهل هَاسد اكلٖ ،سًٍذّب ٍ ؿشاٗظ هٌغوِ اػات تَضا٘ح دّ٘اذ .لغلابً هـاخق
ًٌ٘ذ ًذام ٗي اص گشٍُ ّبٕ اختوبػٖ ث٘ـتش تأث٘ش گزاس ثَدُ اًذ (اػن اص صًبى ،هشداى ،خَاًبى) .حذاًثش دس دٍ كلحِ
تذٍيي اّذاف ٍ راّجردّب
خالكِ إ اص اّذاف اكلٖ ٍ ساّجشدّبٕ اثتٌبس ػول سا تِْ٘ ًٌ٘ذ؛ اٌٌِٗ چگًَِ تَػظ چِ ًؼبًٖ تؼ٘٘ي ؿذُ اػات .لغلابً ّاش گًَاِ
ّذف ٍ ساّجشد هـخق خٌجٖ سا تؼ٘٘ي ًٌ٘ذ .ػ٘بػتْب ٍ ساّجشدّبٖٗ سا ًِ هبثل٘ت تَػؼِ داؿتِ اًذ تـشٗح ًٌ٘اذ .حاذاًثش دس ٗاي
كلحِ
ثسيج هٌبثع
تَض٘ح دّ٘ذ ًِ چگًَِ هٌبثغ هبلٖ ٍ كٌٖ ٍ اًؼبًٖ ثؼ٘ح ؿذُ اًذ ٍ اٗي هٌبثغ اص ًذام ٗي اص ًوٌْبٕ دٍ ٗب چٌذ خبًجِ ًبؿاٖ ؿاذُ
اًذً .وؾ اكلٖ اػن اص صًبى ،ػبصهبًْب ٍ هؤػؼبتٖ سا ًِ هؼئَل ٍ پبػخگَٕ هذٗشٗت هٌبثغ ثَدُ اًذ ٗب ّؼتٌذ هـخق ًٌ٘ذ .حاذاًثش
دس دٍ كلحِ
ًتبيج حبصلِ
تؼ٘٘ي ًٌ٘ذ ًِ اّذاف ه٘ذ ؿذُ دس ثبال تب چِ حذ تحون ٗبكتِ ،تأث٘ش آى اص ًظش ًوٖ ٍ ً٘لٖ چگًَِ ػٌد٘ذُ ؿذُ ٍ چِ ًؼبًٖ اص آى
ثْشُ هٌذ ؿذُ اًذ.
تَض٘ح دّ٘ذ ًِ اثتٌبس ػول ّب چگًَِ ثِ هَاسد رٗل هٌدش ؿذُ اًذ:


اكالح ٍ ثْجَد ػولٖ دس ؿشاٗظ صًذگٖ هشدم ؿبهل صًبى ٍ ًَدًبى.



ّوبٌّگٖ ٍ اًؼدبم ثْتشٗي ػَاهل اخشا.



تـ٘٘ش ػ٘بػتْبٕ هحلٖ ،هلٖ ،اختوبػٖ ٍ صٗؼت هح٘غٖ.



ظشك٘تْبٕ اكالح ؿذُ دس ػغَح هلٖ ٍ هحلٖ .



تـ٘٘ش سًٍذ تلو٘ن گ٘شٕ ّبٕ هحلٖ ٍ هلٖ ؿبهل ًْبدٌِٗ ًشدى ّوٌبسّٕب.



ؿٌبخت ٍ تج٘٘ي كشكتْب ٍ هَاًغ خبف.



تـ٘٘ش ًحَُ اػتلبدُ تخللٖ اص هٌبثغ اًؼبًٖ ٍ كٌٖ ٍ هبلٖ دس ػغح هحلٖ ٍ هلٖ.



تـ٘٘ش ًگشؽ ،سكتبس هشدم ٍ ٍظبٗق هتوبثل هشداى ٍ صًبى.



اٗدبد هٌبً٘ضم تَػؼِ پبٗذاس (اهتلبدٕ ،اختوبػٖ ،صٗؼت هح٘غٖ ٍ)...
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آهَختِ ّب
ػِ ٗب چْبس هَسد اص ثْتشٗي آهَختِ ّب سا تَض٘ح دّ٘ذ؛ اٌٌِٗ چگًَِ اٗي آهَختِ ّب دس اثتٌبس ػول ؿوب ٍ ٗب اثتٌابس ػوالّابٕ دٗگاش
گٌدبًذُ ؿذُ اػت .دسٍع اثتٌبس ػول ّبٕ دٗگش سا ًِ دس اثتٌبس ػول ؿوب ثِ ًبس گشكتِ ؿذُ اًذ ٍ چگًَِ اٗي دسٍع دس سًٍذ تلو٘ن
گ٘شٕ ٍ ساّجشدّب ٍ ػ٘بػتْبٕ آٌٗذُ لحبػ خَاٌّذ ؿذ تَض٘ح دّ٘ذ حذاًثش دس ٗي كلحِ
قبثليت اًتقبل
الف -قبثليت اًتقبل :اٗي ثخؾ ثِ توبهٖ ًؼبًٖ ًِ ػولٌشدّبٕ خَٗؾ سا ثشإ ثشًبهِ ث٘ي الوللٖ ثْتشٗي تدبسة ٍ ساّجشٕ ّابٕ
هحلٖ اسػبل هٖ ًٌٌذ هشثَط هٖ ؿَد .دس اٗي ثخؾ تَض٘ح دّ٘ذ چگًَاِ دس اثتٌابس ػوال ؿاوب اص تدابسة دٗگاشاى ٍ ػولٌشدّابٕ
هتخللبى دٗگش ثْشُ گشكتِ اػت .تَض٘ح دّ٘ذ چگًَِ هٖ تَاى اص اثتٌبس ػول ؿوب ّوتبػبصٕ ًوَد .اگش كشآٌٗذ ّوتبػابصٕ آى آؿابص
ؿذُ لغلبً هـخق كشهبئ٘ذ اٗي ًبس دس ًدب ٍ تَػظ چِ ًؼٖ كَست گشكتِ اػت .حذاًثش دس دٍ كلحِ
سيبستّبي هرتجط ثب پطتيجبى
آٗب اٗي ػولٌشد تَػظ ٗي ؿْشداسٕ ،ػ٘بػت دٍلتٖ هلٖ ٗب هٌغوِ إ حوبٗت ؿذُ ٍ ٍخْٔ هبًًَٖ ٗبكتِ اػت؟ اگش چٌا٘ي اػات ثاِ
اختلبس تَض٘ح دّ٘ذ .آٗب ػ٘بػت ٗب هبًًَٖ خبٗگضٗي ثِ ػلت ػولٌشد ثْتشٗي تدبسة لـَ ؿاذُ اػات؟ اگاش چٌا٘ي اػات ثاِ اختلابس
تَض٘ح دّ٘ذ .اص خولِ ،اعالػبتٖ دسثبسٓ هَاً٘ي ،چبسچَة ّبٕ هوشساتگزاسٕ ،آٗ٘يًبهِّبٗ ،اب هؼ٘بسّابٕ تلاو٘نػابصٕ ٍ ًظابمّابٕ
هذٗشٗتٖ .حذاًثش دس دٍ كلحِ
 -12هٌبثع
ثب اػتلبدُ اص هبلت صٗش ّش هوبلِ إ سا ًِ دس ًـشٗبت تخللٖ ٗب دٗگش ًـشِٗ ّب (هثالً دس سٍصًبهِ ٍ  )...دس هَسد اٗاي ثْتاشٗي ػولٌاشد
ثِ چبح سػ٘ذُ هـخق كشهبٗ٘ذ .تَخِ كشهبٗ٘ذ ًِ تؼذاد هوبالت ٗب ًـشٗبت اص  10هَسد ث٘ؾ تش ًجبؿاذ ٍ كْشػات ثاب آخاشٗي هوبلاِ
هٌتـش ؿذُ آؿبص ؿذُ ثبؿذ.
عٌَاى هقبلِ:
هٌجغ (ؿبهل ًَٗؼٌذُ ،ػٌَاى ًـشِٗ ؿوبسُ هؼلؼل ،تبسٗخ ،تؼذاد كلحبت) .خَاّـوٌذٗن تَالٖ هَاسد سا سػبٗت كشهبٗ٘ذ.
 -11اثسارّب ٍ هَارد کوکي
هوٌي اػت ؿوب ثخَاّ٘ذ اثضاس ًوٌٖ اثتٌبس ػول ّبٕ خَد سا ثِ هب اسائِ دّ٘ذ؛ ؿبهل ػٌاغ ّابٕ تخللاًَٖ ،اسّابٕ ٍٗاذئَٖٗ ٗاب
لَحْبٕ كـشدُ ًِ هَهؼ٘ت هحل سا هجل ،ثؼذ ٍ دس عَل اثتٌبس ػول تلَٗش ًٌذ .ػٌؼْبٕ دٗد٘تبلٖ ثبٗذ ثب ٍضَح تلَٗش ٗ dpi 300ب
ث٘ـتش تِْ٘ ؿذُ ثبؿذ.
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