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 :چارچوب بحث

بیان الزامات پایه که هنگام تدوین، تطبیق، اجرا و پایش 1.
 .طرح میبایست رعایت، استقرار و تداوم یابند

طرح چند مفهوم نظری از ابعاد و جذابیتهای روستای 2.
 توسعه یافته

طرح چند مصداق از چشم انداز ایدآل روستای توسعه 3.
 یافته

معرفی الگوی مداخله با نقش آفرینی دانشگاهها در 4.
تعریف و بازآفرینی یک روستای پایلوت و نمونه توسعه 

 .یافته

 



 الزامات پایه1.

 :  اصل اصالت1.

ای شکل نخواهد گرفت، مگرر ایرک  ره    برنامه، طرح و یا مداخلههیچ 

. را رعایرت ناایرد  محرل  قبالً اصل یکدست ماندن و ترداو  اصرالت   

اصرالت  )متار ز بااند منطقه موضوع باید روی اصالت و اصیل ماندن 

هرا، شنرن،ا،   ها، معااری، زبان، اسرطور  فرهنگی شامل لباس، سنت

مراساات، موسیقی، هنر و صنایع دسرتی، تنروع زییرتی شرانوری و     

 ...( .گیاهی، نا  و برند سنتی و

 



 الزامات پایه1.

 : منار تاصل 2.

ای نباید صورت بگیرد مگر ایک  ره در نن  برنامه، طرح و یا مداخلههیچ 

و مخاطبان نن برنامه در هاه ابعاد اخذ شد  مرد  محلی منار ت شامع 

شامعره هرد    ها باید با هاکاری وموافقت برنامه. و صورت گرفته باشد

برنامه ها در ابتردا بایرد روی سراماندهی و تقویرت      .تنظیم شد  باشند

شبکه های اشتااعی ن،ادی متار ز شوند و بر اساس اصول و روش،ای 

 .بروندصحیح و بیک الاللی تی،یلگری پیش 

 



 الزامات پایه1.

 : سالمتاصل 3.

گیرد مگر ایک  ه در ای شکل نایبرنامه یا طرح و یا مداخلههیچ 

سالمت )ابتدا به ابعاد قبل، هنگا  و بعد از مداخله از نگا  سالمت 

، (محیط زییتی، سالمت محیط ن،ادی، سالمت محیط اقتصرادی 

، سرالمت  (ارتباطات –باورها  –روانی  –شیای )سالمت انیان 

دا  و طیور و سالمت گیاهران و ن  و خراا اطاینران  امرل بره      

 .دست بدهد

 



 الزامات پایه1.

 :اصل پایداری و تا  نوری4.

ای نباید صورت بگیرد مگر ایک  ره در نن  برنامه، طرح و یا مداخلههیچ 

پایداری روی چند موضروع متار رز   . موضوع پایداری رعایت شد  باشد

هرا و  محیط زییت، پایرداری سراز   شاعیتی، پایداری پایداری . شودمی

های تا  نوری مرد  و اشتااع، پایداری ها، پایداری و قابلیتزیر ساخت

هرا و  و تا  نوری  یب و  ارها، پایداری و ترا  نوری ن،ادهرا، سرنت   

 .منطقه و روستای هد رویدادهای مختص 

 



 الزامات پایه1.

 : اصل میاوات و پوشش عا 5.

گونه مداخله و بازسازی محیط، سراختارها، زیرر سراخت،ا، ن،ادهرا و     هر 

 یب و  ارها عالو  بر رعایت قانون پارتو در برازتوزیع، نبایرد توزیرع    

درنمد و ثروت را در منطقه به گونه ای تغییر دهد  ه میزان ب،ر  منردی  

بایرد دربرنامره هرا اسیراس     . مخاطبان از مواهب مداخله متفاوت باشد

هیچگونه تفاوتی بیک مرد  محلی برای توشه شکل نگیررد و هریچ فررد    

 .باشدنداشته سا ک و عضو شوامع محلی اسیاس تبعیض و نابرابری 

 



 الزامات پایه1.

 : اصل شذابیت6.

گیررد مگرر ایرک  ره     ای شکل نایبرنامه، طرح و یا مداخلههیچ 

های بصرری، فرهنگری،   برای ایجاد پذیرندگی و شذابیت از نگا 

اقتصادی و سرمایه پذیری، گردشرگر پرذیری، دانرش پرذیری،     

اثر مثبرت  ... تکنولوژی پذیری، نخبه پذیری و استعداد پذیری و

 .نن تأیید و هیچ اثر منفی در هیچ یک از ایک امور نداشته باشد

 



 الزامات پایه1.

 : اصل پویایی7.

-شود میای  ه در نظر گرفته میبرنامه، طرح و یا مداخلههر 

باییت شرایط رشد و پویایی هاه شانبه انیانی، اشتاراعی،  

منطقره مرورد   را در ... وشبکه ای اقتصادی، فرهنگی، علای، 

 .ناود  و گیترش دهدتضایک مداخله 

 



 الزامات پایه1.

 : اصل یکپارچگی8.

ای نبایرد بره انیرجا  و    نوع برنامره، طررح یرا مداخلره    هر 

یکپارچی محیطی، اشتاراعی، اقتصرادی و فرهنگری موشرود     

زیانی وارد نااید، بلکه ایک یکپارچگی را شناسایی ناود ، به 

 .رسایت شناخته و در راستای تقویت نن اقدا  نااید

 



 الزامات پایه1.

 :  اصل شرافتاندی9.

باییت روی صداقت، ای مینوع برنامه، طرح و یا مداخلههر 

و  ، میئولیت پذیری، منرار ت شرویی  اعتاادوفای به ع،د، 

اخالق متار ز شد  و هرنوع فعالیتی را در ایک راستا هدایت 

 .و سازگار نااید

 



 ابعاد مهم مورد توجه در توسعه روستایی: ادبیات نظری. 2
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 حوزه های مختلف جذابیت برای درونی کردن توسعه روستایی: ادبیات نظری. 2

توسعه 
 روستایی

جذابیت 
زیست 
 محیطی

جذابیت 
 اقتصادی

اداری جذابیت 
 و سهولت

جذابیت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

جذابیت زیر 
 ساختی

جذابیت 
رفاهی و 
 تفریحی



 :  شذابیت اقتصادی شامل: ادبیات نظری. 2

 شذابیت سرما  گذارای1.

 شذابیت تامیک مالی2.

 شذابیت دستازدی و م،ارتی نیروی انیانی3.

 شذابیت ن،اد  محلی4.

 شذابیت بازاری5.

 شذابیت تکنولوژیکی6.

 شذابیت دسترسی7.

 و س،ولت را  اندازی و فعالیت شذابیت قانونی8.

 



 :در تنظیم برنامه های حوزه توسعه روستایی

 .  یک محصول اساسی داریم که درآمد و رشد اقتصادی است 

 .یک دستاورد داریم که رفاه اجتماعی و رضایت خاطر ساکنان است

یک اثر داریم که پایداری محیط زیست سالم، همراه با سبک زندگی مناسب صحیح 

 .و پویای همه جانبه و درونزا است
 

Output Outcome Impact 

 محصول، دستاورد و اثر برنامه توسعه روستایی: ادبیات نظری. 2



 :توسعه یافتهیک روستای  ایدآل چشم انداز. 3
سازمانهای بیین المللیی بیه عنیوان نمونیه ییک روسیتای پاییدار، توسط مداخله، پس از روستا 1.

 .پویا و همراه با اقتصادی دارای رشد و اشتغالزا و جذاب برای سرمایه گذاران انتخاب شود

 .مشارکت را داشته باشندبیشترین توسعه ساکنان برای 2.

 .مهاجرت معکوس داشته باشدروستا توسعه پس از 3.

 .ریشتر زلزله مقاوم باشند 9ساختمانهای ساخته شده در برابر 4.

درصد از انیرژی میورد  25عالوه بر استفاده از زیرساختهای مطمئن و پایدار انرژی، حداقل 5.
 .روستا از انرژی های تجدیدپذیر تأمین شود یمصرف

درآمیید سییرانه متوسییط هییر روسییتایی پییس از احیییای کسییب و کارهییای روسییتا، دوبرابییر درآمیید 6.
 .متوسط سرانه کشور باشد

 .معماری روستا شامل معماری سنتی منطقه ای روستای مورد نظر باشد7.

 .توریست پذیری پایدار یکی از شاخصهای اصلی روستا باشد8.

 .آب آشامیدنی روستا باالترین کیفیت را داشته باشد9.

 .دفع فاضالب روستا به بهترین شیوه دوستدار محیط زیست صورت بگیرد10.

 



 :(ادامه) چشم انداز ایدآل یک روستای توسعه یافته. 3
 .ساختمانها و محیط از جذابترین حوزه های بصری مورد نظر در محیط باشدرنگ 11.
توسعه فضای سبز سازگار با محیط به صورت آبیاری به روشی که به صورت خودگران باشد و دائمی 12.

 .باشدگیرد بصورت 
کوچه ها و خیابانهای طراحی شده باالترین جذابیت را برای کوچه گردی و خیابان گیردی و پییاده روی 13.

 .داشته باشند
 .زنان نقش اصلی را در محیط فرهنگی و توسعه روستا به عهده بگیرند14.
نوع زنیدگی روسیتائیان در کنیار دامهیا بیه گونیه ای طراحیی شیود کیه زیبیاترین منیاظر، اقتصیادی تیرین 15.

 .روش تولید در کنار بهداشتی ترین شکل ممکن تحقق پیدا کند
رابطه روستائیان و گردشگران بیه گونیه ای باشید کیه هیر روسیتایی بتوانید در منیزل خیود ییک سیوئیت 16.

 .مناسب برای اجاره دادن به گردشگران داشته باشد و از این محل درآمد مناسب و باالیی را کسب کند
کسب و کارهای توسیعه یافتیه و ییا طراحیی شیده در روسیتا سیازگار بیا محصیوالت پاییه روسیتا، امکیان 17.

پذیری زنجیره تأمین، مبتنی بر توان فروش در بازارهای رقابتی و دارای قابلییت فیروش در بازارهیای 
 .ملی و بین المللی باشد

 .هر روستایی تمامی مهارتهای مناسب شهروندی را داشته باشد18.

هر روستایی عالوه بر کشاورزی پایدار و دامداری مناسب و گردشگر پذیری، یک مهارت دیگیر بیرای 19.
 .کسب و کار داشته باشد که مبتنی بر عالیق و خوش آمدهای او باشد

حداقل یک زنجیره از فعالیتهای اصلی تولیید ییک محصیول اساسیی در روسیتا پاییه گیذاری و کارسیازی 20.
 ...(مثالً زنجیره کامل تولید مبل یا سفال ویا فرش و گلیم و. )شود

 



 (:ادامه)چشم انداز ایدآل یک روستای توسعه یافته . 3
تمامی پس ماندهای محصوالت خیود را پیس از برداشیت و ییا فیروش، بتوانید بازیافیت روستا 21.

 .کند و تمامی دورریزهای روستا در کار دیگری استفاده شوند
 .روستا روی یک جاذبه پایدار گردشگری برند سازی شود22.
 .روستا روی یک مزیت مناسب و درست رقابتی متمرکز گردد23.
 . مدرسه روستا دارای تحمل زلزله تا باالترین حد تحملی که در دنیا وجود دارد باشد24.
مدرسییه روسییتا عییالوه بییر آمییوزش، قابلیییت اسییتفاده بییه عنییوان محییل برگییزاری مراسییمات 25.

عمییومی، شییبکه سییازی اجتمییاعی بییین اهییالی روسییتا، آمییوزش مهارتهییای فنییی و حرفییه ای، 
برگییزاری جلسییات شییورای روسییتا، اسییتفاده بییرای اسییتقرار اضییطراری روسییتائیان در زمییان 

 .باشدداشته بحران  و البته استفاده به عنوان خانه معلم 
 .راه دسترسی به روستا آسفالت و ایمن باشد26.
بخش دفع پسماندهای روزانه روستا شامل جدیدترین روشهای بازیافت پس مانیدهای خیانگی 27.

 .و روستایی باشد
از ابتدا بیرای ایین کیه روسیتا دارای منظیره خاصیی باشید فکیر اساسیی بشیود و روسیتا شیکل 28.

 .خاصی داشته باشد که در ذهن ها برجا بماند
 . داشته باشد که در ذهن برجا بماندخاصی و روستا بوی خوب 29.
 .روستا رنگ و چهره خاصی داشته باشد که در خاطر بماند30.

 



 (:ادامه)چشم انداز ایدآل یک روستای توسعه یافته . 3
اصالح نژاد حیوانات حالل گوشیت و حیرام گوشیت روسیتا و مهارتهیای سیاکنین در تربییت و روی 31.

اصالح نژاد این حیوانات به گونه ای که پس از چند سال یکی از محلهای درآمدزایی افراد روسیتا 

اسیب، گیاو، قیاطر، سیگ، گوسیفند، بیز، میر  و . )این موضوع باشید حساسییت کیافی شیکل بگییرد
 (خروس، غاز، اردک، بوقلمون

 .زمان بحران طراحی و ساخته شوددر  مناسبخانه بهداشت روستا با قابلیتهای 32.

و آرمانهیای آنهیا روسیتا  شیوندمعلمان روستا از بین تحصیلکردگان روستا انتخاب و بکیار گرفتیه 33.
 .محور باشد

 .مدرسه روستا به صورت هیأت امنایی فعالیت کند34.

نهییاد غیییر دولتییی رسییمی بییا توجییه بییه مییردم بییرای شییبکه سییازی بییین روسییتائیان چنییدین سییازمان 35.

طراحیی و اجیرا  برنامیه هیایی در ایین زمینیه وعملکردهای مورد نیاز هر یک در نظر گرفته شیده 
 .گردند

 .در روستا وجود داشته باشد سمنبرای حوزه گردشگری حداقل یک 36.

 .در روستا وجود داشته باشد سمنبرای حوزه فقر زدایی حداقل یک 37.

 .روستا وجود داشته باشددر  سمنحوزه آموزش و فعالیتهای شهروندی حداقل یک برای 38.

 .در روستا وجود داشته باشد سمنحوزه محیط زیست و پایداری زیست محیطی حداقل یک برای 39.

 .در روستا وجود داشته باشد سمنمسائل انتخاباتی و اجتماعی حداقل یک برای 40.
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 .روستا باالترین دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود داشته باشددر 41.

پایییدار و سییالمت وجییوه گییردش ئن مییمطروسییتا چنییدین صییندوق قییر  الحسیینه فعییال و دارای فراینیید 42.

 .داشته باشد

 .هر روستایی حداقل باید عضو یک سمن باشد43.

برای انجام فعالیتهای جمعی اقتصادی تعاونی های فعالی در روستا وجود دارند کیه فعالیتهیای جمعیی 44.

 .و همکارانه مورد نیاز روستائیان را بر اساس اصول اقتصادی صحیح به انجام میرسانند

 .همه روستائیان آموزش کمکهای اولیه را دیده اند45.

در روستا یک سمن مدیریت بحران وجود دارد که در هنگام بروز هر بحرانی نقشه راه دارد و طبق 46.

 .نقشه راه فعالیت میکند

در روستا برای همه مسائلی که ممکن است شکل بگیرند چه از نوع نیاز باشید، چیه از نیوع مسیأله 47.

باشیید و چییه از نییوع اخییتالف و مناقشییه باشیید، پروتکییل تعریییف و حییل مسییأله وجییود دارد و شییورای 

روستا و دهدار روستا با همکاری ریش سفیدان، معلمان و پزشکان یا پیراپزشیکان روسیتا اقیدامات 

 .و مداخالت الزم را به انجام میرسانند و لذا تقزیبا هیچ نزاعی در روستا شکل نمیگیرد

روستا در طول سیال حیداقل چهیار روییداد مهیم را بیه صیورت جمعیی برگیزار خواهید کیرد کیه در ایین 48.

رویدادها گردشگران از سراسر جهان میتوانند در روستا حضور یابند و در رویداد شرکت کننید و ییا 

جشنواره، سوگواره، مراسمات، مراسمات عروسی و ازدواج، نوروز، مهرگان، . )تماشاگر آن باشند

 ...(چهارشنبه سوری و

 



 (:ادامه)چشم انداز ایدآل یک روستای توسعه یافته . 3
فضوالت حیوانی در روستا یا برای کود به صیورت مسیتقیم، ییا بیرای تولیید کیود ارگانییک و ورمیی کمپوسیت، ییا از 49.

محل جمیع آوری و . برای تولید بایو گاز استفاده میشود و هیچ دورریزی از فضوالت حیوانی در روستا وجود ندارد

ذخییره ایین فضیوالت قیبال دییده شیده و پروتکلهیای دقییق ایین موضیوع تیدوین برقیرار شیده و سیاکنان در ایین حییوزه 

 .آموزش داده شده اند

ساکنان روستا مکلف هستند تمیامی مسیائل شیکل گرفتیه در روسیتا را بیرای فرزنیدان خیود بیه صیورت ییک فرهنیگ 50.

عملکردی و نیز برای همه کسانی که وارد روستا شده و چه بیه صیورت موقیت و چیه دائیم سیکونت میکننید، بیازگو 

هیر کسیی وارد روسیتا میشیود در میدت حضیور شیهروند . دهنیدمیوزش آکرده و یا طبق یک دفترچه مناسب بیه آنهیا 

 .روستا محسوب شده و مکلف به رعایت همه اصول روستا میباشد

اصول شیهروندی روسیتا در چنیدین جیای روسیتا روی تابلوهیای مناسیب نوشیته شیده و در معیر  دیید عمیوم قیرار 51.

 .دادرد و هر ساله این تابلوها تازه میشوند

در روستا از هرچیزی که امکیان بهیره بیرداری وجیود دارد، بهیره بیرداری خواهید شید و هییچ فرصیتی کنیار گیذارده 52.
 .  نمیشود

زنجیره های مناسب گسترده صنعتی قابیل اجیرا در روسیتا مطالعیه شیده و در تیدوین فراینیدهای زیرسیاختی سیخت و 53.

یعنی برای ایین کیه ایین زنجییره هیای مناسیب امکیان . فرصت شکل خواهد گرفتنها آنرم روستا برای امکان پذیری 

 .پذیر شوند زیر ساختهای روستا اصالح و سازگار خواهند شد

اقتصییاد پایییه روسییتا بییر اسییاس تولیییدات محصییوالت زراعییی، سیییفی، باغییات دیییم و آبییی، نگهییداری دام و محصییوالت 54.

دامییی، طیییور، محصییوالت فییراوری شییده خییانگی روسییتایی، تولییید صیینایع دسییتی روسییتایی، جییذب، اسییکان و هییدایت 

گردشگران روستا گرد و طبیعت گرد از سراسیر اییران و جهیان، شیکل گییری و توسیعه زنجییره هیای فعالییت دارای 

 .خواهد بود... قابلیت و مزیت رقابتی، شکل گیری خوشه صنعتی خاص و

 .مهارتی وجود دارد که برنامه سالیانه دارد –در روستا یک مرکز آموزشهای مناسب شهروندی 55.

اسیتفاده شیود و روسیتا گلبیاران ... از گل و گیاهان خوشرنگ در کل روستا شامل نمای خانه هیا، کوچیه و خیابیان و56.

 .باشد

 



 :الگوی مداخله با نقش آفرینی دانشگاهها . 4

 :وضع موجود

(جهاد کشاورزی –بنیاد مسکن )سازمان دولتی   

 توسعه یافتهروستای 

 مشاور طراح

 پیمانکار

 ارائه طرح بازسازی ارجاع کار و تأمین مالی

 بازخورد اجرایی

از توسعه پس ارائه طرح 

 تصویب

 و تأمین مالی

 اجرا  بازخورد اجرایی



 :الگوی مداخله با نقش آفرینی دانشگاهها . 4

 :وضع مطلوب

تحویل الزامات و نتایج مطالعات و 

 شاخصهای پایش
 دانشگاهها

تدوین الزامات، )

دستاوردها، 

روشهای مداخله و 

 (شاخصهای پایش

(جهاد کشاورزی –بنیاد مسکن )سازمان دولتی   

توسعه یافتهروستای   

 مشاور طراح

 پیمانکار از طریق تسهیلگران آموزش دیده و اخذ مشارکت جوامع محلی

 ارائه طرح بازسازی ارجاع کار و تأمین مالی

 بازخورد اجرایی

توسعه پس ارائه طرح 

 تأمین مالیتصویب و از 

بازخورد 

 اجرایی
 اجرا 

تحویل الزامات و نتایج مطالعات و شاخصهای 

 پایش

 تعامل برای تنظیم صحیح طرح نهایی

مراجعه میدانی برای تدوین 

 چارچوبهای الزم الرعایه

تدوین نهایی چارچوبها و الزامات و 

 شاخصهای پایش

 تعامل برای تنظیم صحیح طرح نهایی



 با تشکر از توجه شما


