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ویژه كاركنان دهياریها و شوراهایهای اسالمی روستا

فرآیند تدوین برنامه پنجساله دهياریها

با عنايت به تعدد وظايف دهياري ها در راستاي مديريت و توسعه پايدار سكوونتاا هكاي روسكتايی و همچنكي منكابع
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محدود در اختيار ،بديهی است كه ساماندهی و نظمبخشی به وظايف و امور محوله ،جهت مديريت مطلوب سكوونتاا هكاي
روستايی ،مستلزم داشت برنامهاي دقيق و آگاهانه ،مبتنی بر چشمانداز و اهداف مشخص است تا دهياران بتوانند به صكور
گام به گام و با قرار گرفت در مسير برنامه ريزي ،به خوبی از عهد وظايف برآمد و روستاها را به سمت توسعه پايدار سكو
دهند .با اي رويورد الزم است دهياري با استفاد از مشاركت فعال اعضاي شوراي اسالمی روستا و بهر گيكري از ظرفيكت
هيأ هاي انديشهورز روستايی و نخباان روستا ،به تدوي برنامه پنجساله دهياريها ،بر اساس شيو نامكه اباليكی وموعكو
نامه شمار  16367مورخ  ،)1397/04/10به صور گام به گام ،به شرح زير اقدام نمايد:
چشمانداز سازي اولي گام تدوي برنامه است و تصويري است از مقصد نهايی كه آيند اي طوالنیتر و 20سكال) را در
برگرفته و بر پايه آرزوها و خواستههاي كل مردم روستا شول میگيرد كه اميد است برنامه ميانمد دهياريها ،پس از طی
پنج سال ،به آن تصوير نزديك شود .دهيار بايد با بهر گيري از مشاركت اعضاي شوراي اسالمی روسكتا ،مكردم و نخباكان
روستايی ،با توجه به قابليتها و استعدادهاي بالقو روستا و ارزشهاي مشترك ساكني  ،چشماندازها را مكورد نظرسكن ی و
رأيگيري قرار دهد و در نهايت چشمانداز مطلوب و نهايی كه مورد تصويب مردم ،دهياري و شوراي اسالمی روستا میباشد
را به عنوان چشمانداز نهايی ،براي روستا تعيي كند.
گام دوم :تعيين اهداف كالن

هر چشم انداز به اهداف مشخصتري خرد میشود و اي اهداف میبايست نتاي ی باشند كه در مسير تحقق چشمانداز
مورد نظر قابل دستيابی هستند و چشمانداز نهايی در راستاي رسيدن به آن اهداف باشد .در اي گكام ،دهيكار مكیبايسكت از
درون چشمانداز نهايی ،اهداف كالن مورد نظر را مشخص نمايد.
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گام سوم :تدوین راهبرد

براي تدوي راهبردهاي مؤثر ،در ارتباط با اهداف كالن ،الزم است ابتدا دهيار ،به شناخت جامعی از روستا دست يابكد.
بدي منظور میبايست به توصيف ويژگی هاي روستاي مورد نظكر ،در ابعكاد مختلكف طبيعكی وموقعيكت و وسكعت روسكتا و
ويژگی هاي اقليمی ،منابع آب ،خاك ،پوشش گياهی و  )...و ابعاد انسانی ووععيت سوونت و فعاليت ،ساختار سنی و جنسكی،
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رشد جمعيت ،وععيت اقتصادي ،وععيت خدما و اموانا و  )...پرداخته و با تحليل نقاط قو و ععفهاي داخل محكي
روستا و فرصتها و تهديدا خارج محي روستا ،راهبردهاي مؤثر را تدوي نمود و با اولويتبندي آنها ،راهبردهاي نهايی
را انتخاب نمايد.
گام چهارم :تعيين سياستهای اجرایی

در اي گام ،سياستهاي اجرايی براي هر راهبرد در نظر گرفته میشوند .دهيار میبايست در پی پاسكخاويی بكه ايك
سؤال باشد كه راهبردهاي مورد نظر ،از چه طريقی عملياتی خواهند شد .در واقع اي سياستها تسهيال الزم براي تحقق

گام پنجم :تعيين طرحها

طرح ،م موعه عمليا مشخصی است كه به راهبردها و سياستهاي برنامه پنجساله ،قابليت اجرايی میبخشد .در اي
گام دهيار میبايست براي اجرايی كردن سياستها و راهبردها ،طرحهايی را با در نظر گرفت اعتبار مورد نياز تعيي نمايد.
گام ششم :تعيين پروژهها

دهيار پس از اينوه طرحها و يا طرح مورد نظر را تعيي نمود ،در راستاي اجراي طرح ،میبايست آن را به چندي پروژ
عملياتی ،با در نظر گرفت باز زمانی مشخص ،تقسيم نمايد و اعتبارا مورد نياز را نيز تعيي و در نظر بايرد.
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هر راهبرد را فراهم میسازند.

