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کاهش هزینه ها•
هزینه های منزلتی رایج و پرخرج و نامتعارف–

خودکفایی روستا•
تامین کاال و خدمات مورد نیاز روستا از خود اهالی روستا–

افزایش بهره وری •
اصالح کشت–
ضایعات و تلفات کشاورزی و دامداریالگویکاهش–
افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت–
خرید ارزان تر به صورت عمده توسط شبکه شغلی–

توسعه تولید در روستا•
شناسایی و تحلیل دینامیک اقتصادی و اجتماعی–
شبکه سازی روستاییان حول رسته های شناسایی شده–
ابعتوانمندسازی در قالب آموزش، کارگاه، بازدید، تامین تجهیزات و من–
پایدارسازی فرآیندها و زنجیره های شکل گرفته–

هدایت تقاضا از شهر•
بازاریابی و بازارسازی–
اعتباربخشی و نشان سازی–
آگاهی بخشی و ایجاد دغدغه–

ایجاد اشتغالبهبود معیشت

:  مبنای تمرکز :  معاونت اشتغال و معیشت-5



: عملکرد

rasta_2465686411929677522.pdf
https://rasa.link/
PowerPoint-4Page/Presentation-2.pptx


ایجاد اشتغالبهبود معیشت

افزایش سطح درآمد 

خانوار3280

در سالتومان 3.000.000به میزان 

ایجاد اشتغال پایدار برای 

نفر 1160

تومان1.048.000با درآمد میانگین ماهیانه

:نمونه های موفق



داستان روستا داستان محصولداستان دهقان



سالمت آموزش و 
آگاه سازی

تمرکز بر 
پیشگیری 

بجای درمان

اصالح تغذیه
و ارتقای آن

آموزش 
عمومی  

نفر از 4456
مردم عموم 

روستا

آموزش 
4228

سفیر سالمت

آموزش 
321تخصصی 

امام روستا

اهم فعالیت 
ها

کاشت 
72420

درخت مثمر

202برگزاری 
جلسه 

آموزشی 
مبلغان سالمت

تولید 
محتوای 
تخصصی

:  معاونت سالمت-6

:  مبنای تمرکز

: عملکرد



طراحی آزمایشی مخازن تسویه آب 
اسالمی–مبتنی بر اصول طب ایرانی 
در استان سمنان

تولید داروی مبارزه با 
شپش و کنه دردهستان 

قهاب رستاق 

نفر از معلمان 150آموزش 
دهستان های هدف استان یزد

20تغییر نان مصرفی در 
یدهستان از صنعتی به سنت

ک تحقق عینی تغییر سب
زندگی در دهستان های 

استان ایالم 

طرح درخت کاری 
فدک

:نمونه های موفق



بحران هویت 

در روستا

مدرسه و ساختار
آموزش کشور

یب  تغییرات پرش
نهاد خانواده

تی نبود نظام تربی
مناسب روستا

:  معاونت تعلیم و تربیت-7

:  مبنای تمرکز



عمران و زیر ساخت
احداث، تعمیر و بهسازی و نوسازی و 

مدرسه، سرویس بهداشتی، )شاداب سازی 

...(پوشش ایزوگام، کانکس و 

احداث 100
تعمیر و
بهسازی 404
نوسازی و
شاداب سازی 346

: عملکرد



توانمند سازی معلمان

مورد102
برگزاری کالسهای 

آموزشی و مهارتی

مورد371

برگزاری اردو، نمایشگاه،

جشنواره و مسابقات

مورد60

تهیه بسته های 

حمایتی

مورد60

آموزش اولیا و مربیان

مورد124

هیئت اندیشه ورز

مورد90

7/4
درصد

درصد11/1

7/6
درصد

درصد12/6

درصد45/9

درصد15/4



زیرساخت 
و عمران

اعتماد 
سازی

مشارکت
پذیری

تحرک 
مردمی

منابع 
پایدار آب 

و خاک 
1026
پروژه

دسترسی 
ایمن

پروژه180

زیرساخت
انرژی 

پروژه10

فاضالب و
پسماند

پروژه25

فرهنگی
اجتماعی

532
پروژه

اشتغال و
معیشت 

پروژه42

تعلیم و
تربیت
266
پروژه

سالمت 
پروژه8

جمع کل 
پروژه
2116

زیرساخت
ارتباطات

پروژه7

احیا بافت
روستایی

پروژه20

ارزش واقعی   
526/511/800

تومان 000/

بودجه مصوب 
263/255/900/0

00
سهم قرارگاه پ وآ                                  

107/627/950/0
00

تومان

:  معاونت عمران و زیرساخت-8

:  مبنای تمرکز

: عملکرد



کار ویژه  5
محور 

عملیاتی 
عمران و 
زیرساخت

بند خاکی روستای پشته 
دهستان کرات تایباد

استان خراسان رضوی 

احداث جاده روستایی 
برندق–کرنق 

ان شهرسترستم جنوبی دهستان خورش 
خلخال استان اردبیل

1/700/00/000ارزش اصلی پروژه 
تومان 

سهم قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
تومان 145/000/000

7استخر پلیمری آبرسانی
روستا

دهستان کاغذکنان شمالی
شهرستان میانه

شرقی.استان آ

الی روبی کانال انتقال آب
دهستان حسینی

شهرستان شادگان
استان خوزستان

ق آسفالت راه روستایی و بر
رسانی جهت پمپاژ آب 

دهستان پشتکوه 
استان مازندران

:نمونه های موفق

عمران/کارویژه کرات تایباد.pdf
عمران/کرنق - برندق.mp4
گزارش جلسه فرماندهان/عمران/پروژه زیرساخت کاغذ کنان.pdf
عمران/پروژه زیرساخت کاغذ کنان.pdf
عمران/کارویژه عمران شادگان خوزستان.pdf
عمران/عمران مازندران .pdf
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الگواجرایپیگیریدراولتجربه-1

الگوساختبرایخطاوآزمونلزوم-2

امبننظریاتتولیددرضعفومبنانظریه-3

یکاربردناصحیحوغیردقیقاطالعاتوآمار-4

متمرکزیامشترکمدیریت-5

زندگیسبکدرتغییربودنزمانبر-6

یکدیگرباافزارنرممحور5تلفیق-7



...والسالم علی عبادالله الصالحین


