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اهللالرحمنالرحيمبسم  

   َا دَياريَاي ترگسيذٌ   حطر ملي جشىًارٌ پىجميه اجرايي وامٍ ظامو

دس ثيبًبت هقبم هقؾن سّجشي  «هقاوهتي، اقدام و عولاقتصاد »ثب فٌَاى  1335ًبهگزاسي ػبل  ثِ دًجبل

ّبي اجتوبفي ٍ تنشين اسثبة سجَؿ ثِ فٌَاى  تقييي هحَسّبي اقتصبد هقبٍهتي، مبّؾ آػيتّوچٌيي  القبلي( ٍ )هذؽلِ

 جبيگبُثِ هٌؾَس تجييي ٍ  اص ػَي هقبم فبلي ٍصاست مـَس ّبي مبسي ٍصاست مـَس دس ػبل جبسي تشيي اٍلَيت هْن

هاي ترگسيده  جشنواره هلي طرحپنجويي »، سٍػتبيي پبيذاس ّبي تَػقِ س ثْجَد ؿبخصد هحلي هذيشيت

 ثشايّب  دّيبسي تـَيقتشغيت ٍ  داليل اصلي ثشگضاسي ايي جـٌَاسُ ؿَد. ثشگضاس هيدس ػبل جبسي  «ها دهياري

 ّب هَفق دّيبسي دػتبٍسدّبيؿٌبػبيي  ًيض ٍ ّب ّبي آى  ٍ فقبليت ٍ تجبدل تجبسة حبصل اص اقذاهبتاًتقبل داًؾ ثَهي 

 اػت.  هاي اجتواعي و تنرين ارتاب رجوع اقتصاد هقاوهتي، ماهش آسيةثب تأميذ ثش 

 : محًرَا5مادٌ 

ّبي  ػغح اػتبى ػشآهذ عشحمِ دس  ّبي ػشاػش مـَس ّبي دسيبفتي اص دّيبسي عشح هيبىاص  ،دس ايي جـٌَاسُ هلي

گيشي  ثب ثْشُ مِ ي ثشتشاثتنبس  عشح 8 ،اًذ ٍ دس جـٌَاسُ اػتبًي ثشگضيذُ ؿذُ  ّبي اػتبى ثَدُ اجشاؿذُ تَػظ دّيبسي

ٍ  ميفيت صًذگي سٍػتبييبى يثْجَد ؿشايظ ٍ استقبدس ّبي سٍػتبيي  هحيظهَجَد دس  ثبلقَُ ّبي  ؽشفيتثْيٌِ اص هٌبثـ ٍ 

ّبي ثشگضيذُ هلي اًتخبة ٍ  ثِ فٌَاى عشحٍ  گضيٌؾريل  هحَس 4دس  ذ،ٌثش ثبؿؤه تَػقِ پبيذاس سٍػتبييپيـجشد فشايٌذ 

ثبيؼتي دس چبسچَة اّذاف جـٌَاسُ ثبؿٌذ اهب ًنتِ هْن دس گضيٌؾ  ّب ّبي اسػبلي اص اػتبى عشح .ؿًَذ هقشفي هي

آٍسد تَجِ ثِ ًَآٍساًِ ثَدى ٍ  فشاّن هيّبي اسػبلي  ّب مِ فشصت هَفقيت ٍ مؼت فٌَاى ثْتش سا ثشاي عشح عشح

ّبيي مِ فبقذ فٌصش ًَآٍسي ثبؿٌذ ٍ يب  ؿذُ ريل اػت. ثِ ايي تشتيت عشح هحَس افالم 4ّب دس يني اص  مبسمشد هثجت آى

دس چبسچَة فولنشدّبي هتقبسف ًْبد دّيبسي هبًٌذ ثْؼبصي هقبثش، پؼوبًذ سٍػتبيي ٍ اقذاهبتي قشاس داؿتِ ثبؿٌذ مِ 

آيٌذ فشصتي ثشاي اًتخبة  ّب ثِ عَس ينؼبى ثِ اجشا دس هي دس گَؿِ ٍ مٌبس مـَس تَػظ تقذاد صيبدي اص دّيبسي سٍصُ ّش

 دس ايي جـٌَاسُ ًذاسًذ. 

 اقتصاد هقاوهتي و هناتع درآهدي پايدار -1

 اجتواعي  -فرهنگي -2

 هعواري، عوراى و خدهات روستايي -3

  هحيط زيست -4

 

 





 

 اَذاف : 2مادٌ

 تَػقِ پبيذاس سٍػتبيي ّبي استقب ٍ ثْجَد ؿبخص -

 اقتصبد هقبٍهتي دس هٌبعق سٍػتبييػبصي  ًْبديٌِ -

 ّب ّبي هشتجظ ثب اقتصبد هقبٍهتي دس دّيبسي ؿٌبػبيي ٍ ًـش پشٍطُ -

 ّبي ػشاػش مـَس ّبي هَفق ثِ دّيبسي اًتقبل داًؾ ثَهي ٍ دػتبٍسدّبي ًَيي دّيبسي -

 ّب ثشاي دّيبسيؿٌبػبيي ٍ هقشفي ساّنبسّبي ايجبد هٌبثـ دسآهذي پبيذاس  -

 مول ثِ سًٍق اقتصبدي هٌبعق سٍػتبيي  -

  ّبصدايي دس سٍػتب مبّؾ فقش ٍ هحشٍهيت ،صايي ؿٌبػبيي اّذاف اؿتغبل  -

 ّبي ًؼجي ٍ سقبثتي ًقبط سٍػتبيي مـَس دس فشايٌذ تَػقِ گيشي اص هضيت تَجِ ٍ ثْشُ  -

 ّبي اجتوبفي ٍ مبّؾ آػيت تَجِ ثِ تَػقِ فشٌّگي ٍ اجتوبفي سٍػتبّب -

 ثْجَد هٌبػجبت فشٌّگي ٍ اجتوبفي دس سٍػتبّب -

 تنشين اسثبة سجَؿسػبًي ثِ سٍػتبييبى ٍ  ؿٌبػبيي ساّنبسّبي تؼْيل خذهبت -

 ّب تقَيت سٍحيِ خالقيت ٍ ًَآٍسي دس دّيبسي -

 دس جبهقِ سٍػتبيي ايجبد ّوجؼتگي تقَيت فضم هلي ٍ -

 دس سٍػتبّب ٍ مول ثِ استقبي ػغح ػشهبيِ اجتوبفي افضايؾ هـبسمت سٍػتبييبى -

 ّب تقَيت سٍحيِ هذيشيت جْبدي دس دّيبسي -

 تَاى فلوي ٍ اجشايي هذيشاى هحليي ػغح استقب -

 ثشاي اػتفبدُ ٍ تشٍيج داًؾ ثَهي دس هٌبعق سٍػتبيي ػبصي فشٌّگ -

 ّبگيشي اص هٌبثـ ٍ رخبيش هَجَد دس سٍػتب حفبؽت ٍ ثْشُ  -

 ي ٍ تٌگٌبّبي عجيقّبي ثبلقَُ  ؽشفيتهذيشيت هٌبثـ ثشاػبع  -

 دّي ٍ ثْجَد ػيوب ٍ هٌؾش سٍػتبيي ػبهبىؿٌبػبيي ساّنبسّبي  -

 ييّبي سٍػتب اجشاي پشٍطُ گيشي اص هصبلح ػٌتي ٍ هحلي دس ّبي هقوبسي ثَهي ٍ ثْشُ ػجل احيبء -

 ّبي ػبصگبس ٍ دٍػتذاس هحيظ صيؼت  ؿٌبػبيي عشح -

 سازمان اجرايي : 9مادٌ 

 سطح ملي  -9-5

 هـتول ثش ٍ ّبي مـَس هؼتقش ّب ٍ دّيبسي داسيّبي ػبصهبى ؿْش ت اهَس دّيبسيدثيشخبًِ هلي جـٌَاسُ دس هقبًٍ

 فلوي ٍ داٍسي اػت. مويتِاجشايي ٍ مويتِ 

 اجراييكميتٍ -9-5-5

دس ػغح  تب ثشگضاسي هشاػن اختتبهيِّب  اجشايي جـٌَاسُ، اص افالم ثِ اػتبًذاسي ٍؽيفِ اًجبم مليِ اهَس اجشايي،مويتِ 

 ثِ ؿشح صيش اػت: آى افضبيتشميت  ٍ دداس ثشفْذُسا  هلي

 يغ مويتِسي -ّب هقبٍى اهَس دّيبسي -





 

 دثيشمويتِ – سيضي ٍ هذيشيت تَػقِ سٍػتبيي هذيشمل دفتش ثشًبهِ -

 فضَ مويتِ -سيضي ؿْشي ٍ سٍػتبيي ثشًبهِسييغ هشمض هغبلقبت  -

 فضَ مويتِ -ّوبٌّگي فوشاًي ٍ خذهبت سٍػتبييهذيشمل دفتش  -

 فضَ مويتِ -سٍاثظ فوَهي ٍ اهَس هجلغهذيشمل حَصُ سيبػت،  -

 فضَ مويتِ -هذيشمل دفتش اسصيبثي فولنشد، ثبصسػي ٍ پبػخگَيي ثِ ؿنبيبت -

 فضَ مويتِ -سيضي ٍ ثَدجِ هذيشمل دفتش ثشًبهِ -

 فضَ مويتِ -هذيشمل اهَس اداسي ٍ پـتيجبًي -

 فضَ مويتِ -ّب حَصُ هقبًٍت اهَس دّيبسيّب دس  مبسؿٌبع هؼئَل ثشسػي عشح -

 يعلمي ي داير كميتٍ-9-5-2

سد ٍ دس ّشيل اص سا ثشفْذُ دا جـٌَاسُفلوي ٍ مبسؿٌبػي دس توبم هشاحل  ثشسػي ٍؽيفِ ٍ داٍسي فلوي مويتِ

  ثِ ؿشح صيش اػت: مويتِ فلوي ٍ داٍسي افضبيتشميت  ؿَد. گبًِ، ًـؼت داٍسي جذاگبًِ ثشگضاس هيچْبسهحَسّبي 

 ثبثت( )فضَ سييغ مويتِ -ّب هقبٍى اهَس دّيبسي -

 )فضَ ثبثت(  دثيشمويتِ – سيضي ٍ هذيشيت تَػقِ سٍػتبيي هذيشمل دفتش ثشًبهِ -

 )فضَ ثبثت(   فضَ مويتِ -سيضي ؿْشي ٍ سٍػتبيي ثشًبهِسييغ هشمض هغبلقبت  -

 )فضَ ثبثت(   فضَ مويتِ -ّوبٌّگي فوشاًي ٍ خذهبت سٍػتبييهذيشمل دفتش  -

 )فضَ ثبثت(   فضَ مويتِ -ّب اهَس دّيبسيحَصُ هقبًٍت ّب دس  مبسؿٌبع هؼئَل ثشسػي عشح -

 )فضَ هتغيش( ثِ تـخيص سييغ مويتِ ًفش هتخصص هَضَفي 2 دس ّش هحَس -

 ّبي ثِ ؿشح تجصشُذيشاى دفبتش اهَس سٍػتبيي ٍ ؿَساّب ه چْبسگبًِتخصصي دس ّش هحَس سييغ مبسگشٍُ  -

 )فضَ هتغيش( ريل

  هتغيش()فضَ ثِ تـخيص سييغ مويتِ  يل ًفش دّيبس هٌتخت اص ثشگضيذگبى دٍسُ قجلي جـٌَاسُ -

-دس هحَس اقتصبد هقبٍهتي ٍ هٌبثـ دسآهذي پبيذاس، سييغ مبسگشٍُ ثَدجِ ٍ اهَس هبلي؛ دس هحَس فشٌّگي: 1تثصره

اجتوبفي، سييغ مبسگشٍُ تَػقِ هذيشيت ٍ ػشهبيِ اًؼبًي؛ دس هحَس هقوبسي، فوشاى ٍ خذهبت سٍػتبيي، سييغ 

ٍ  فلوي مويتِ، فضَ هحيظ صيؼت ٍ خذهبت فوَهيُ مبسگشٍُ فٌي ٍ فوشاًي؛ دس هحَس هحيظ صيؼت سييغ مبسگشٍ

 خَاٌّذ ثَد. داٍسي

ّبي ّش هحَس هتقلق ثِ اػتبى هتجَؿ سييغ مبسگشٍُ ثبؿٌذ ثِ جبي سييغ  چٌبًچِ حذاقل يل هَسد اص عشح :2تثصره

 ؿَد.  ثِ فٌَاى فضَ مويتِ فلوي جبًـيي هي ثِ تـخيص سييغ مبسگشٍُ سثظ مبسگشٍُ، يني اص افضبي مبسگشٍُ ري

ًوشات هيبًگيي دسصذ اص  55ل حذاقثبيؼت  هي ي ٍاصلِّب عشح ،دس ّش يل اص هحَسّبي چْبسگبًِ جـٌَاسُ :3تثصره 

 .سا مؼت ًوبيٌذ ٍ داٍسي فلوي مويتِ

 استاوي سطح  -9-2

فلوي ٍ داٍسي  مويتٍِ  اجشاييهـتول ثشمويتِ  هؼتقش ٍفوشاًي اػتبًذاسي جـٌَاسُ دس هقبًٍت اهَس  ًياػتبدثيشخبًِ 

 اػت.





 

 كميتٍ اجرايي-9-2-5

ّبي  ٍ اًجبم مليِ اهَس اجشايي دس ػغح اػتبًي تب تقذيش اص عشحّب  ثشسػي اٍليِ عشحاجشايي ٍؽيفِ اًتخبة، مويتِ 

تشميت افضبي آى ثِ ؿشح صيش ٍ  داسد سا ثشفْذُّب ثِ دثيشخبًِ هلي جـٌَاسُ  حثشگضيذُ اػتبًي ٍ هتقبقجبً اسػبل عش

  اػت:

 ثِ ؿشح صيش اػت: ثشگضاسي اػتبًي مويتِ افضبيتشميت 

 سييغ مويتِ -هقبٍى اهَس فوشاًي اػتبًذاسي -

 مويتِ دثيش – هذيشمل دفتش اهَس سٍػتبيي ٍ ؿَساّبي اػتبًذاسي -

 ثِ تـخيص سييغ مويتِػبيش افشاد هؤثش دس فشايٌذ اجشا  -

 ي ي دايري علم كميتٍ-9-2-2

طي يل  ّبي ثشگضيذُ اػتبًي ٍ اًتخبة ًْبيي عشحفلوي ٍ مبسؿٌبػي  ثشسػي هَؽف ثِ ٍ داٍسي فلوي مويتِ

 تشميت افضبي آى ثِ ؿشح صيش اػت:ٍ  اػت جلسه داوري

 سييغ مويتِ -فوشاًي اػتبًذاسيهقبٍى اهَس  -

  دثيش مويتِ -َساّباهَس سٍػتبيي ٍ ؿتش مل دفهذيش  -

 هتخصص هَضَفي ثِ تـخيص سييغ مويتِدٍ ًفش  -

 دّيبساى هٌتخت اػتبى ثِ تـخيص سييغ مويتِ   يل ًفش اص -

 ثِ تـخيص سييغ مويتِ يل ًفش اص فشهبًذاساى هٌتخت اػتبى  -

  ثِ تـخيص سييغ مويتِ  ثخـذاساى هٌتخت اػتبى يل ًفش اص  -

 شان طرحي در جشىًارٌ وذارد.اًي اػتفبدُ ؿَد مِ حَصُ هتجَؿتشجيحبً اص فشهبًذاساى ٍ ثخـذاس :تثصره

 ترگساري فرايىذ :4مادٌ 

هذاسك ٍ تنويل  ّب ٍ سفـ ًقبئص ىّب ٍ ثشسػي هقذهبتي آ پغ اص ٍصَل عشحدس ػغح اػتبى  دس هشحلِ ًخؼت،

دس چبسچَة ضَاثظ  ايظ ساّبي ٍاجذ ؿش ٍ عشح ّب پشداختِ ٍ اسصيبثي عشح اي ثِ ثشسػي عي جلؼِ اجشايي مويتِ، هشثَط

ّبي  ثب ؿشمت عشح شهريورهاه  31حدامثر تا  ٍ جـٌَاسُ اػتبًي سا ًوبيذ صَست هقذهبتي اًتخبة هيِ ث ٍ اّذاف

هَسد قضبٍت ًْبيي  فلوي ٍ داٍسي مويتٍِػيلِ  ثِ مٌٌذُ دس جـٌَاسُ اػتبًي ّبي ؿشمت عشح. ًوبيذ هزمَس ثشگضاس هي

ّبي ثشگضيذُ اػتبًي هقشفي  فٌَاى عشح ثِ ي هتٌبػت ثب اّذاف ٍ هحَسّبي جـٌَاسُ،ّب عشحدس ًْبيت  قشاس گشفتِ ٍ

ثب اهضب ٍ تأييذ ًْبيي هقبٍى اهَس فوشاًي ثِ فٌَاى سييغ مويتِ  ٍ هتقبقجبً آيذ ثِ فول هي تقذيشّب  ؿًَذ ٍ اص آى هي

ثشاي   هستقل تراي هر طرح powerpoint فايل در قالةصرفاً  ههرهاه 15حدامثر تا  اجشايي اػتبى،

ؿذُ ثِ دثيشخبًِ هلي جـٌَاسُ ٍاصل  ّبي اػتبًي دس هْلت تقييي چٌبًچِ عشح ؿًَذ. ؿشمت دس جـٌَاسُ هلي اسػبل هي

دس ػغح  ًـًَذ فشصت سقبثت ٍ ؿشمت دس جـٌَاسُ سا اص دػت دادُ ٍ ايي هْلت ثِ ّيچ ٍجِ قبثل توذيذ ًخَاّذ ثَد.

 4ّبي ثشگضيذُ اػتبًي تَػظ دثيشخبًِ جـٌَاسُ ٍ ثشسػي اٍليِ تَػظ مويتِ اجشايي، عي  هلي ًيض پغ اص دسيبفت عشح





 

عشح ثشگضيذُ هلي سا اًتخبة ٍ  8ّب پشداختِ ٍ  ًـؼت هجضا مويتِ فلوي ٍ داٍسي ثِ قضبٍت ًْبيي دس هَسد عشح

    آيذ. ّب تقذيش ثِ فول هي هتقبقجبً دس سٍص جـٌَاسُ اص آى

 َا اب طرحمعيارَاي اوتخ :1مادٌ 

 معيارَاي كلي -1-5

ّبيي مِ  ّبي هغبلقبتي يب عشح ثشداسي سػيذُ ثبؿٌذ ٍ اص اسػبل عشح ثْشُ  ّبي اسػبلي ثبيذ حتوبً ثِ عشح -الف

 توبم خَدداسي ؿَد. ّبي ًيوِ قشاس اػت دس آيٌذُ ثِ اجشا دسآيٌذ يب عشح

 .ّبي اسػبلي ًگزؿتِ ثبؿذ ػبل اص اتوبم عشح 2ثيؾ اص  -ب

 ذ.ٌّبي قجلي جـٌَاسُ ؿشمت ًنشدُ ثبؿ ي دس دٍسُّبي اسػبل عشح -ج

ثِ اجشا دسآهذُ  توسط دهياري و تا هحوريت دهياريّبيي ثشاي جـٌَاسُ اسػبل ؿًَذ مِ  صشفبً عشح -د

 .ّب ًقؾ اصلي ٍ هحَسي ًذاسد خَدداسي ؿَد ّبيي مِ دّيبسي دس اجشاي آى ثبؿٌذ ٍ اص اسػبل عشح

اسائِ پبٍسپَيٌت هزمَس ٍ تَضيح دادى عشح دس جـٌَاسُ اػتبًي  ا ثشايالصم س دّيبس اجشامٌٌذُ ّش عشح آهبدگي -ه

يبفتِ ثِ جـٌَاسُ هلي(  ّبي ساُ فلوي ٍ داٍسي )دس هَسد عشح مويتِ حضَسدقيقِ دس جـٌَاسُ هلي دس  15ٍ ثِ هذت 

 داؿتِ ثبؿذ.

 معيارَاي تخصصي -1-2

 مذي پايذارَاي اقتصاد مقايمتي ي مىاتع درآ معيارَاي اوتخاب طرح -1-2-5

 گشا ثَدى عشح صا ثَدى ٍ ثشٍى دسٍى اص جولِسفبيت اصَل ٍ ضَاثظ اقتصبد هقبٍهتي  -الف

 مول ثِ سًٍق اقتصبدي سٍػتب -ب

 ّب ثْيٌِ ّضيٌٍِيظُ دس ساػتبي اقتصبد هقبٍهتي ٍ هذيشيت  ثِ ّبي هحلي گيشي اص ؽشفيت ثْشُ -ج

 صايي دس ػغح سٍػتب يب دّؼتبى مول ثِ اؿتغبل -د

 ل ثِ مؼت دسآهذ پبيذاس ثشاي دّيبسيمو -ه

 مول ثِ تَػقِ صٌبيـ سٍػتبيي  -و

 مول ثِ تَػقِ مـبٍسصي ٍ داهپشٍسي سٍػتبيي -ز

 مول ثِ ثبصاسيبثي هحصَالت ٍ تَليذات سٍػتبيي -ح

 مول ثِ مبّؾ فقش دس سٍػتب -ط

 مول ثِ استقبي ػغح سفبُ فوَهي دس سٍػتب -ك

 ٌغقِ ه ٍ سقبثتي تَجِ ثِ هضيت ًؼجي -ل

 اجتماعي-َاي فرَىگي معيارَاي اوتخاب طرح -1-2-2

 ٍسصؿي سٍػتب -ّبي فشٌّگي مول ثِ تَػقِ صيشػبخت -الف





 

 مول ثِ تَػقِ اهَس فشٌّگي سٍػتب ؿبهل دػتشػي اّبلي ثِ اقالم فشٌّگي ؿبهل متبة، هغجَفبت ٍ ... -ب

 مول ثِ حفؼ هيشاث فشٌّگي ٍ آثبس تبسيخي سٍػتب -ج

 گشدؿگشي سٍػتبييمول ثِ تَػقِ  -د

 ّبي اجتوبفي ٍ ثٌيبى خبًَادُ مول ثِ تقَيت ثٌيبى -ه

 مول ثِ افضايؾ ّوجؼتگي ٍ هـبسمت هشدم دس اهَس سٍػتب ٍ استقبي ػغح ػشهبيِ اجتوبفي -و

 مول ثِ افضايؾ ػغح دػتشػي اّبلي سٍػتب ثِ آهَصؽ -ز

 ي ٍ اًجبم اهَس سٍػتبّبي اجتوبف مول ثِ افضايؾ ػغح هـبسمت ٍ حضَس صًبى دس فقبليت -ح

 ّب ّبي دّيبسي ًْبد دس تَػقِ پبيذاس سٍػتبيي ٍ مول ثِ فقبليت ّبي هشدم ػبصهبى  هٌذي اص ؽشفيت ثْشُ -ط

 افضايؾ احؼبع اهٌيت دس سٍػتب ّوچٌيي جشائن ٍ ّبي اجتوبفي ٍ آػيت مول ثِ مبّؾ -ي

ايٌذ ػٌجؾ دس فش هٌذ ٍ قبثل صَست ًؾبم تنشين اسثبة سجَؿ ثِسػبًي ثِ سٍػتبييبى ٍ  تؼْيل دس خذهبت -ك

 گَيي دّيبسي پبػخ

 َاي معماري، عمران ي خذمات ريستايي معيارَاي اوتخاب طرح -1-2-9

 ٍسي ثيـيٌِ. صهبى اجشاي پشٍطُ ٍ ثْشُ مبّؾ تَجِ ثِ ؿبخص -الف

 ّب اص هٌؾش مبّؾ ّضيٌِ توبم ؿذُ . ثشداسي اص پشٍطُ ْجَد ٍضقيت ثْشُث -ب

 ّب اص هٌؾش هذيشيت اجشايي.  ّبي موي ٍ ميفي پشٍطُ خصؿب هالحؾِ قبثل استقبي -ج

ّبي فوشاًي جْت پيـگيشي اص ّذسسفت هٌبثـ هبلي   ثشداسي اص پشٍطُ ّبي هشدهي دس اجشا ٍ ثْشُ جلت هـبسمت -د

 هلي.

 ّبي فوشاًي فبم الوٌفقِ. تَجِ ثِ پشٍطُ -ه

 ٍسي آًْب. اًي ٍ افضايؾ ثْشُّبي فوش دس اجشاي پشٍطُ ػبخت ٍ هقوبسي ّبي ًَيي اػتفبدُ اص تنٌَلَطي -و

دس ساػتبي حفؼ  ّبي ًَيي عشاحي ٍ ػبخت ثَهي ٍ هصبلح ػٌتي دس تلفيق ثب ؿيَُ هقوبسي گيشي اص ثْشُ -ز

 سٍػتبيي. فضب ٍ فشٌّگ

 َاي محيط زيست معيارَاي اوتخاب طرح -1-2-4

 ّبي صًذگي ٍ مبس ّبي سٍػتبيي افن اص هحل مول ثِ استقبي ػغح ثْذاؿت هحيظ -الف

 ّب يب تَػقِ ّذفوٌذ آى حيظ صيؼت ٍ حفبؽت اص هٌبثـ عجيقي ٍ فضبّبي ػجضحفؼ ه -ب 

 ضايؾ ؿبخص ثْجَد ٍضقيت هحيظ صيؼت ٍ مبّؾ ثْيٌِ هصشف اًشطيمول ثِ اف -ج

 ّبي هحيغي مبّؾ آاليٌذُ -د

 ّبي دفي پؼوبًذ دس عشاحي، ػبخت ٍ ػبهبًذّي هحل ّبي ًَيي فٌبٍسياػتفبدُ اص  -ه

 ّبي هحل دفي يشاثِ تَليذي ٍ ػبيش آاليٌذُمول ثِ مبّؾ پؼوبًذّبي دفٌي، ؿ -و

  قالة ي وحًٌ تُيٍ طرح : 6مادٌ 

تْيِ عشح ٍ هتي ثبؿذ ٍ  دس هؼتقل   powerpointّش عشح اسػبلي ثِ جـٌَاسُ هلي ثبيذ تٌْب دس قبلت يل فبيل 

 ؿَد: لحبػ ٍ ثِ تشتيت صيش ثبيذ هَاسد صيش دقيقبً دس ايي فبيل ّب اسػبلي تَػظ دّيبسي





 

 مذ آثبدي، تقذاد جوقيت ٍ خبًَاس،هـخصبت مبهل سٍػتب ؿبهل تقؼيوبت مـَسي، ى عشح ٍ فٌَا -الف

 ّبي هَجَد آى  ّبي عجيقي ٍ پتبًؼيل ٍيظگي

 هـخصبت دّيبس اجشامٌٌذُ عشح ؿبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگي، ػي، هيضاى تحصيالت، تجشثيبت ٍ ػَاثق مبس  -ب

 ّذف اص اجشاي عشح -ج

 ضشٍست ٍ اّويت اجشاي عشح -د

 ثشداسي عشح( صهبًي اجشاي عشح ) تبسيخ ؿشٍؿ، پبيبى ٍ ثْشُ ثبصُ -ه

هـبسمت هشدهي ثِ ٍيظُ صًبى ٍ جَاًبى ٍ ّوچٌيي ػبيش ًْبدّب ٍ  هيضاىًحَُ اجشاي عشح )ثب رمش  -و

 ّبي اجشايي دس صَست حضَس(   دػتگبُ

 گؼتشُ اجشاي عشح )دس ػغح سٍػتب، دّؼتبى، ثخؾ، ؿْشػتبى ٍ ...( -ز

 گشفتِ( ّبي صَست )ثيبى دقيق ٍ فذدي ّضيٌِ شح ٍ ًحَُ تأهيي هٌجـ يب هٌبثـ آىهيضاى ّضيٌِ اجشاي ع -ح

ّبي  ّضيٌِ دسآهذّب ٍ )ثيبى دقيق ٍ فذدي ّب مشد آى هيضاى دسآهذّبي حبصلِ اص عشح ٍ ًحَُ ّضيٌِ -ط

 گشفتِ( صَست

-قِ فشٌّگيتَػ، ثْجَد ميفيت صًذگي ل هيضاى ٍ ًحَُ تأثيشگزاسي آى دسًتبيج حبصل اص اجشاي عشح )ؿبه -ي

صايي ٍ  اؿتغبل ثْجَد هحيظ صيؼت سٍػتب، سٍػتب، تَػقِ اقتصبدي سٍػتب ٍ دسآهذصايي پبيذاس ثشاي دّيبسي، اجتوبفي

 دّي ػيوب ٍ هٌؾش سٍػتبيي ٍ ...(  مبّؾ فقش، افضايؾ ػغح هـبسمت هشدم، ػبهبى

 طرح تُيٍ پايرپًيىت السامات : 7مادٌ 

گشفتِ، هيضاى  ّبي هقنَع صَست ل ايجبد ؿذُ، هيضاى هْبجشتپبٍسپَيٌت ثبيذ هيضاى اؿتغب ايي دس -الف

 ، دقيق ٍػبيش هَاسد قبثل اسائِ ًيضهـبسمت اقـبس هختلف افن اص صًبى، جَاًبى، ًخجگبى، ثخؾ خصَصي، ثخؾ دٍلتي ٍ 

 دس قبلت افذاد اسائِ ؿَد. ٍ ثِ صَست مويت

 فذد ثبؿذ. 25تقذاد اػاليذّبي پبٍسپَيٌت حذامثش  -ب 

دٌّذُ تصَيشي جبهـ ٍ مبهل اص سًٍذ اجشاي عشح اص آغبص تب  مش اػت مِ ايي پبٍسپَيٌت ثبيذ اسائِالصم ثِ ر -ج 

ثِ ّويي دليل ثبيذ ثِ ٍيظُ دس دٍ ثخؾ ًحَُ اجشاي . ثشداسي سػيذُ ثبؿذ ؿذُ ٍ ثِ ثْشُ پبيبى ٍ ثِ ٍيظُ اص عشح تنويل

ثِ ّويي هٌؾَس تَصيِ  .ٍ ثب ميفيت ثبال ثبؿذ ّبي گَيب ٍ مبفي عشح ٍ ًتبيج حبصل اص اجشاي عشح ّوشاُ ثب فنغ

اي اػتفبدُ  ّبي ديجيتبلي ّوشاُ ثب فنبػي حشفِ ؿَد مِ حتوبً دس هتي پبٍسپَيٌت اص تصبٍيش گشفتِ ؿذُ ثب دٍسثيي هي

  آٍسد. سا پبييي هي ؿذى ثِ ّيچ ٍجِ اػتفبدُ ًـَد صيشا فشصت اًتخبة ؿذُ ٍ فبقذ ميفيت ؿَد ٍ اص تصبٍيش اػني





 

 تىذي جشىًارٌ : زمان 8ٌ ماد

 5991 -َا َاي ترگسيذٌ دَياري تىذي ترگساري پىجميه جشىًارٌ ملي طرح جذيل زمان

 فعاليت رديف
 دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                     وامٍ برگساري جشىًارٌ  ابالؽ وظام 1

2 
وامٍ بٍ  تاوي ي ابالؽ وظامتشكيل كميتٍ اجرايي اس

 َا رساوي بٍ دَياري َا ي متؼاقباً اطالع بخشذاري
                        

            

3 
َا بٍ دبيرخاوٍ  َا تًسط دَياري ارسال طرح

 استاوي
                        

            

4 

َا  َاي ارسالي از سًي دَياري ارزيابي طرح

َاي  اوي ي تؼييه طرحَاي است تًسط كميتٍ

 كىىذٌ در جشىًارٌ استاوي شركت

                        

            

5 

َاي  برگساري جشىًارٌ استاوي ي اوتخاب طرح

برگسيذٌ استاوي براي ارسال بٍ كميتٍ ملي ي 

 َا در استان تقذير از آن

                        

            

6 
َاي برگسيذٌ  رحبىذي وُايي ي ارسال ط جمغ

 استاوي براي دبيرخاوٍ ملي
                        

            

7 
َا در  َاي ياصلٍ از استاوذاري بررسي طرح

 َا َاي ملي ي اػالم وقائص بٍ استان كميتٍ
                        

            

8 
َا ي  َاي ياجذ وقص تًسط استان اصالح طرح

 ي دبيرخاوٍ مليَا برا ارسال مجذد آن
                        

            

9 

َاي اصالحي ي  بىذي وُايي طرح بررسي ي جمغ

كىىذٌ در  َاي برگسيذٌ وُايي شركت تؼييه طرح

 جشىًارٌ ملي

                        

            

11 
َاي  برگساري پىجميه جشىًارٌ ملي طرح

 َا برگسيذٌ دَياري
                        

            


