
 عنوان طرح 
 

موزشی مهارت های روستائی
 
 مجتمع ا

 با محوریت دهیاری روستای چشین: اجرا 





   در جهت شکوفائی و رونق تولید و پیشرفت و توسعه روستاها بکوشیم و با ایجاد طرحهاا و ایاده هاای ناو و نه اناه
 . فرهنگ مفید و مولد بودن را در روستاها ترویج کرده و امید و نشاط را به روستانشینان باز گردانیم 

 و سااازمان فناای و حرفااه ای اسااتان ( ره)در ایاان راسااتا دهیاااری روسااتای چشااین بااا همکاااری کمیتااه امااداد امااا  نمیناای
موزشگاهی به صورت چند منظوره نموده است 

 
 . همدان از ابتدای سال جاری ا دا  به ایجاد ا

 در این طرح اواًل مکانی که در نظر گرفته شده است حمامی است  دیمی   که کامًه بازسازی و مرمت گردیده و حتی
االمکان سعی شده است در بافت اصلی و تاریخی این بنا که منحصرًا از معماری بومی تبعیات کارده اسات   ترییاری 

 . ایجاد نشود و به صورت مکانی تاریخی و فرهنگی مورد بهره برداری وا ع گردد 

  ماوز
 
ثانیًا به گونه ای برنامه ریزی شده که با زمان بندی الز    چنادین ناوح حرفاه باا عهئاق و سالی ه هاای مختلا  ا

داده شود   که البته بهره بردای از این گونه مکانهای تاریخی که تاکنون بهاستفاده و متروک بوده اند   ضمن بهاره 
 . ا تصادی در حفظ بنای تاریخی روستا نیز موثر نواهد بود که نود تلفی ی از فرهنگ و ا تصاد است 

 

 



 تصاویر مربوط به حما  متروکه روستا



 تصاویر مربوط به مجتمع مرمت شده روستا



 :و دهیاری ( ره)متن صورتجلسه کمیته امداد اما  

 م دمه 

 راستای همکاری هماه جانباه و ماوثر در ارائاه ی نادمات مناساي باه ننازمنادان و در اجارای احکاا  تعیاین شاده در در
در جهت مبارزه با ف ر  فسااد ( مدظله العالی ) انون برنامه پنجم توسعه و به منظور تح ق اوامر م ا  معظم رهبری 

و تبعان  و اجرا اااام نماودن سااند قااهت ف اار  توساعه فرهنااگ احساان  انفااا  و نیکوکااری در جامعااه اساهمی و بهااره 
مندی از ظرفیت هاای موجاود باا افازایت تعاامهت  دو جانباه  توساعه کمای و کیفای نادمات باه گاروه هاای مخاطاي و 
ماد باا بهاره گیاری از تواناایاای هاای موجاود و باا رو  ارد محرومنات 

 
اتخاذ سیاست ها   برناماه هاا و ا ادامات ماوثر و کارا

 (ره)اداره مدیریت کمیته امداد اما  نمینی و  دهیاری روستای چشینزدا اام از استان  این صورتجلسه فی مابین 
 .  شهرستان همدان منع د می گردد

 



مشخصات و نشانم طرفنن 

اي شهبازی در سمت دهیار به نشانی روستای چشین 
 
 دهیاری روستای چشین به نما ندگم ا

 اي ن ی منوچهری در سمت مد ت قمنته ي اماداد اماا  نمننام ( ره)قمنته ي امداد اما  نمننم 
 
استان همدان به نما ندگم ا

 شهرستان همدان به نشانم بلوار نواجه رشید  کوچه اما  جمعه ( ره)

 صورتجلسه موضوح 

 همکاری و مشارکت نظا   افته در قلنه زمینه هاي مم ن با هم افزا اام و بهره گنري مت ابل از ظرفیت هاای موجاود در جهات
 .رو  رد محرومنت زدا اام از استان منع د مم شودصورتجلسه و تح ق اهداف 

 صورتجلسهاهداف 

 تح ق اهداف عالنه ي نظا  م دس جمهوري اسهمم با بهره گنري از رهنمودهاي م ا  معظم رهبري 

 توسعه ي فرهنگ انفا   احسان و نن وقاري 

بهره گنري از ظرفنتهاي طرفنن در جهت محرومنت زدا اام 

 ننازمندانتوسعه ي ندمات  ابل ارائه به 

 



 طرفننتعهدات 

  تعهدات مشترک ( ال 

 صورتجلسه برنامه ریزی مناسي جهت اجرایاای نمودن مفاد 

 برگزاری جلسات مستمر هرسه ماه یک بار بین نمایندگان طرفین به جهت سرعت بخشیدن و نظارت بر حسن اجرای ایان
 دورهرفع موانع احتمالی  بل از اجرای هر صورتجلسه و 

دهیاری تعهدات (ب 

موزشی مختل  به قمنته امداد
 
 .کمک در شناسائی و معرفی افراد واجد شرایط جهت شرکت در دوره های ا

 موز
 
 .ارائه محل و تجهنزات مورد نناز در جهت قاهت هز نه هاي ا

 معرفی افراد داوطلي همکاری با کمیته امداد تحت عنوان امداد یار افتخاری در راستای تح ق اهداف امداد 

 ناان باه کماک باه هام
 
فرهناگ ساازی و تبلیان سانت هاای حسانه و انفاا  در باین روساتائیان و همکااران و تشاویق و ترهیاي ا

 نوح 

 تشویق گروه های مخاطي با مجموعه همکاران به مشارکت در طرحهای امداد 



  نیکوکااری در ایاا   امکان استفاده از تابلو های تبلیرااتی روان در مناسابتهای ملای هم اون جشان عاطفاه هاا
 مرد  پررنگ تر ماه مبارک رمضان   در راستای تبلیرات با هدف 

 افراد تحصیل کرده به ویژه برگزاری نشست های هم اندیشم و حضور افراد نخبه و صاحي نظر روستا. 

 

(ره)تعهدات امداد اما (ج 

  موزشی
 
 معرفی افراد واجد شرایط جهت شرکت در دوره های ا

 موزان جهت ایجاد عه ه و انگیزه بین مددجویان تحت پوشت این نهادارائه
 
 ی بسته های تشوی ی به کارا

 موزشی بر اساس ضوابط امداد
 
 پردانت هزینه های ا

 

 شیوه اجراء و نظارت 

 اي متشاا ل از افااراد ذ اال تحاات عنااوان قمنتااه ي مشااتر  صورتجلسااه قمنتااه بااه منظااور اجرا اااام نمااودن مفاااد
باشاد  قمنته مم ا ن صورتجلسه بعهده تش نل مم گردد قه مسئولنت فعال سازي  نظارت و پنگنري مفاد 

 .در اولنن جلسه برگزاري قمنته  ك نفر از اعضاء بعنوان دبنر جلسه انتخاب نواهد شد

 

 



 ا ان مهندس سعید کریم پور  نلیل صاد ی علی اکبر یادگاری  از امداد اما 
 
 (ره)ا

 اي 
 
 چشین و معتمدین روستااز دهیاری شهبازی یکاتا ا

 موارد  بخشنامه و برنامه هااي جد اد در قمنتاه مشاتر  بررسام و در صاورت مواف ات باه صورتجلساه فعلام اضاافه مام

 .گردد

 قمنتاه ي مشاتر  بار حسااي ضارورت و باه منظاور ا جاااد همااهنگم الز  در زمانهااي مناساي نساابت باه برگازاري جلسااه
 .ا دا  نواهد قرد

 

مدت زمان و  لمرو م انم اجرای صورتجلسه 

  شااااااروح و در تااااااار    1393/05/01ا اااااان صورتجلسااااااه در  الااااااي  ااااااك برنامااااااه ي  منااااااان ماااااادت دو ساااااااله  از تاااااااری
 لمااارو م اااانم ا ااان . مااام باشااادتمد اااد        ناتماااه نواهاااد  افااات  و درصاااورت مواف ااات طااارفنن  ابااال  1395/05/01

صورتجلسه شهرساتان همادان  ا   بخشاها   دهساتانها و روساتاهاي وا اع در  لمارو جررافناا اام شهرساتان همادان مام 
 .باشد

 



 :مضمون طرح ارائه شده 

 موز  تولید و پرور   ارچ با استفاده از امکانات و مکان های مناسي موجود در دسترس روساتا باا هادف کماک باه
 
ا

 ا تصاد نانواده و ایجاد اشترال 

 مااوز   الیبااافی بااا هاادف احیااای ایاان هناار اصاایل و دیرینااه ایراناای و گااا  برداشااتن بااه ساامت و سااوی ایاان هناار در بااین
 
ا

 بانوان روستا 

 شنایاای کشاورزان  با مکانیزه نمودن و بروز
 
نها با هدف ا

 
موز  استفاده از ادوات نوین کشاورزی   تعمیر و نگهداری ا

 
ا

ب و ناک 
 
 نمودن کشاورزی به منظور تولید حداکاثری از حدا ل منابع ا

 وری گیاهاان دارویاااای موجااود در طبیعات هاار منب ااه باه منظااور بااه حادا ل رساااندن اسااتفاده از
 
شاانایاای و فاارا

 
ماوز    ا

 
ا

مااوز  تهیااه انااواح عر یااات گیاااهی در جهاات کمااک بااه ا تصاااد نااانواده و حفااظ گیاهااان بااومی 
 
دارو هااای شاایمیایاای و ا

 منب ه



 شنایاای کشاورزان با شیوه های نوین
 
موز  باهبانی با هدف ا

 
 ا

 موز  تولید و تکاثیر گیاهان گلخانه ای به منظور ایجاد اشترال
 
 ا

 بزیان
 
موز  زنبور داری و پرور  ا

 
 ا

 موز  فنون کامپیوتر در بین نوجوانان و جوانان عه ه مند
 
 ا

 ترویج فرهنگ ورز  به منظور جامعه ای سالم و پویا 

 

 کسي م ا   هرمانی
 تیم فوتبال دهیاری چشین
93در مساب ات جا  نوروز   

 شهر مریانج





 اهداف طرح 



 :  هدف از اجرای طرح 

1- اشترال زایاای در بین روستائیان و ایجاد زمینه مناسي برای کار و اشترال 

2-  شکوفایاای استعداد های نهفته 

3-  کاهااات ف اااار و بیکاااری 

4-  باال بردن معلومات و مهارت های زندگاای در روستااا 

5-  تشویق روستائیان به یادگیاری حرفااه های مورد نیااااز 

6-  بهره برداری بهینه از فضاهای رها شده و بدون استفااده 

7-  موز  و فرهناگ زندگی در روستااا
 
 باال بردن سبح ا

8-  جلوگیری از مهاجرت روستائیان 

 



 :ضرورت اجرای طرح 

1-  موزشی در روستا ها  در زمیناه کار و اشتراااال
 
 نبود فضاای ا

2-  شناااااا نبااااودن روستااائیاااااان با حرفااااه هااااای مااااورد نیاااااااز
 
 ا

3-  (زنان روستایاای ) نبود زمینه های مناسي برای اشترال در بین نانواده ها 

4-  نها
 
ثار تاریخی و جلاوگیری از تخریاي ا

 
 کمک به حفظ  و نگهداری ا

5-  به استفااده بودن برنی از بناهاا و مکاان های عمومای در سباح روستا 

6-  مدن مشکاهت اجتماعاای در حاشیه این اماکن
 
 جلوگیااری از بوجاود ا

7-   ارائه یک ایده نو در راببه با استفاده از این مکان های عمومی رها شده برای ایجاد یک فضای مناسي در راستای
 رشد ا تصادی   فرهنگی و ورزشی

 





 :بازده زمانی طرح 

 ماد زایااای پایادار در باین ناانواده
 
ماده به کار و ایجااد درا

 
طرح مورد نظر که با اهداف کلی ریشه کنی بیکاری   نیروی ا

ها   با ضرورت ایجاد امید و نشاط در بین اهالی به انجا  رسیده است با است بال  ابل توجهی مواجاه گشاته و ارائاه 
موز  ها در این طرح بازده زمانی کوتاه   میان و بلند مدت را شامل می شود و نتایجی که از اجرای طرح پیت 

 
انواح ا

ن در کیفیت زندگی مرد   ابل لمس است 
 
 . بینی می گردد بسیار چشمگیر بوده و از هم اکنون تاثیرات مثبت ا

 

موز  بهتر         زندگی بهتر   ا 

 



 آماده نمودن سالن پرورش قارچ در روستا

 برگزاری کالس دوره آموزش پرورش قارچ 



 :مشارکت اهالی و سایر نهادها 

 این طرح که هم ون طرح های عمرانی با مشارکت اهالی روستا به انجا  رسیده   طرحی نو می باشد و در این زمینه که
نهااا در 

 
 اابًه بااا نااانواده هااا   زنااان روسااتایاای و جوانااان مشااورت گردیااده بااا اساات بال چشاامگیر رو بااه رو شااد  و تجربیااات ا

باه طوریکاه هرکسای در حاد و تاوان ناود ماا را یااری کارد  و هم ناین مشاورت باا .   اجرای طرح کمک شایانی به ماا نماود 
نها در این راستا ما را در پیشبرد اهداف عالیه یاری نمود 

 
 . سایر دستگاه های ذیربط و استفاده از تجربیات ا

 نهاد هایاای که ما را در این راستا یاری نموده اند : 

 بخشداری محتر  مرکزی و شورای بخت  -2دفتر امور روستایاای و شورای استانداری همدان    -1

موز  و فنی و حرفه ای -4(                              ره)کمیته امداد اما  نمینی  -3
 
 سازمان ا

 اداره شیهت همدان  -6سازمان جهاد کشاورزی همدان                           -5



 نمونه ای از مشارکت های مردمی در طرح های عمرانی روستا

 دستانتان بوسه بر

 قوت خدا



 :  گستره اجرای طرح 

 جوانان و  کشاورزان در روستا از این طرح است بال بی نظیر نموده اند ( زنان روستایاای ) نانواده ها   . 

 نها در این زمینه مشورت شده بود با عملی شدن چنین طرحی ابراز نرسندی نمودند
 
 .مربیانی که  بًه با ا

 تی
 
روستا های نزدیک   ساکنین در شهر که با این روستا در ارتباط هستند برای شرکت در این کهسها در دوره های ا

مادگی نموده اند 
 
 . اعه  ا

 بناااابراین ایااان طااارح مااای تواناااد پااایت زمیناااه ای بااارای اجااارا در  دیگااار ن ااااط کشاااور باشاااد   زیااارا از اینگوناااه حماااا  هاااای
نهاا مکاان مناسابی بارای 

 
بهاستفاده و متروکه در اکاثار روساتاها در حاال حاضار موجاود اسات کاه   مای تاوان باا مرمات ا

 .رشد ا تصادی   فرهنگی و اجتماعی روستاها ایجاد نمود 



 :  هزینه اجرای طرح 

 هزینه اجرای چنین طرح هایاای بستگی به مکان موجود   مو عیات جررافیاایاای   سااکنین روساتا و مشاارکت اهاالی را
 . دارا می باشد 

 اگر بخواهیم به طور کلی محاسابه کنایم   هزیناه اجارای ایان طارح همانگوناه کاه از تصااویر موجاود پیداسات باه علات
ن به ترتیي . فرسودگی مکان اجرای طرح تا مبلن یکصد و بیست میلیون ریال محاسبه گردید 

 
مین ا

 
 : که منابع تا

 مااد
 
باا مشااارکت نهاااد هااای دولتاای   مشاارکت اهااالی   فاارو  وسااایل فرسااوده محال اجاارای طاارح و از محاال وصااول درا

 . های دهیاری پیت بینی شده در بودجه ساالنه 

 





 :نتایج حاصل از اجرای طرح 

 ثاار چشامگیری
 
ت می توان گافت در سبح منب ه بی نظیر است   در بهبود کیفیت زندگی مارد  ا

 
این طرح که به جرا

ورده است و باعث شده نانواده ها هر روز با ثبت نا  در کهس های مختل    درنواست های بیشتری 
 
را به وجود ا

موزشی دارند 
 
 . را از این مجتمع ا

 از نظر فرهنگی نا  نود این مجتمع ارز  روستا را دوچندان کرده و امنیت بیشتری را برای این منب ه ر م زده است
 . 

 در زمینه ا تصادی   اشترالزایاای   کاهت ف ر   امید و دری اه ای ناو را باه روی ناانواده هاا گشاوده و ایان مجتماع باا
ورده است 

 
موز  های مختل  رونق تازه ای را برای این روستا به ارمران ا

 
 . ارائه ا



 همانگونه که در تصاویر پیدا است   سیما و منظر روستا را روز به روز به سمت شکوفا شدن پیت برده و امید است
 .  پیت زمینه ای برای جذب گردشگران به این منب ه باشد 

 





یاااا تاااا باااه حاااال ایااان گیاهاااان را دیاااده ایاااد و از ناااود 
 
ا

نها چیست و چه ناوا  داروئای 
 
پرسیده اید که نا  ا

 را دارند ؟
  

د  
 
ما نیز تا  بل از اجارای ایان طارح هرگاز گیااه باباا ا

 . را نمی شنانتیم 

ولی امروز که می دانیم چه نوا  درماانی بزرگای 
بیاااااری . دارد 

 
ن را ا

 
عزیاااز  میشااااماریم و هااار روز ا

ن در 
 
ماااای نمااااائیم تااااا بتااااوانیم از نااااوا  داروئاااای ا

 .درمان بیماری ها استفاده نمائیم 

 گزنه



 امااااا طاااارح تفریحاااای توریسااااتی هفاااات نااااوان
رسااااتم کااااه بااااه کااااوه و چمناااازار تخاااات رسااااتم 
منتهی می شاد هی گااه تااکنون ماورد بررسای 

  رار نگرفت 




