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 شورکوزارت  یت راهبردکل طرح تحول و حریمکنامه ت  وهیش

 ییت روستایریمد یها با هدف ارتقا شاخص

 یبرش استان

 

  

 مقدمه

شرفت برنامه ها در تمام سطوح یمنظم پ یابیو ارز یراهبرد یزیبا هدف برنامه ر( کتحر)شور کوزارت  یت راهبردکطرح تحول و حر

 .شد یریگیه و پیست ساله تهیانداز ب شور و تحقق چشمکالن کل به اهداف ین یدر راستا ؛(ها بعه و استانتا یها سازمان  خانه، اعم از وزارت)

دوره  یق و مناسب اهداف و برنامه ها در ابتداین دقییمرتبط، تع یها دستگاه یپوشان و هم یازمند هماهنگین طرح نیامل و جامع اکتحقق 

 .نظارت مداوم است ش ویح و پایصح یبند  زمان  ،یزیبرنامه ر

ند و مطالعه ک یح میاستفاده آن را تشر ینحوه چگونگ پرداخته و کرد در طرح تحرکعمل یابیارز یاصول ومبان یبه معرف ، نامه وهین شیا

      .شود یه میتوص  ت دارند؛کش مشارین گزارشات پایه در تدوک یافراد یآن به تمام

 :طرح  یمعرف ·

ن یتدو ،کانه خود را در قالب طرح تحریطرح اقدام سال ،(یمعاونت امور عمران ها،  یاستاندار)شور کزارت و یراهبرد یارگروههاکه یلک

 .ندینما یم

 یاز آنها دارا کیل شده وهریکت تشیبرنامه و فعال الن، هدف خرد،کمولفه هدف  4از  یراهبرد یاز حوزه ها کیهر  کطرح تحر

 .گرددیثبت م کطرح تحر یسال در برنامه نرم افزار ین اطالعات در ابتدایباشند و ایم انیخ پایخ شروع و تاریتار همچون وزن، یابعاد

با توجه   دام،کخاص هر  یبند ت و برنامه ها به همراه زمانین اهداف، فعالیان سال ایمانده تا پا یوتاه باقکدر حال حاضر و با توجه به زمان 

در  یت دفاتر تخصصیثرکت ها و برنامه ها با توجه به نظرات این فعالیالبته عناو. تده اسین گردیه و تدویشور تهکالن وزارت کبه اهداف 

 .قابل اصالح است  در زمان شروع دوره،، ها استان

 :کرد در طرح تحرکعمل یابیارز ·

، دوره که در طرح تحرکنیبا توجه به ا.  ندکیدا میآنها معنا پ یابیبرنامه، ارز کیت از یاچند فعالی کیدن زمان شروع یپس ازفرارس

از زمان شروع ( تهایفعال ردکزان عملیش برنامه ها، فقط میه مسئوالن پایلک ،یماه شمس هر یانتها الزم است در است،" ماهانه" یابیارز

 . ثبت گردد ینند تا در برنامه نرم افزارکاعالم  کیکرا به تف( شیدوره تا زمان پا

 .شودیت محاسبه میانجام فعال یاز برایل زمان مورد نک ت،یان فعالیخ شروع و پای، با توجه به تارکطرح تحر در

 ینیش بیت، مقدار پیانجام فعال یاز برایل زمان مورد نکبر( یابیارز)خ گزارش یت تا تاریزان زمان گذشته از شروع فعالیم میاز تقس

 .دیآ یستم به دست میتوسط س( مقدارموردانتظار)

مانند و به  یعقب م ینیش بیل مختلف از پیبه دال تها بنایفعال یبرخ. روند یش نمیپ ینیب شیاره مطابق پتها همویم، فعالیدانیه مکهمانطور

زان یم. دارند" مثبت"نند وبه اصطالح انحراف ک یشرفت میشده پ ینیش بیش ازمقدار پیگر، بید یدارند وبرخ" یمنف" اصطالح انحراف

 :دیآ یر به دست میبا فرمول ز ند،کیانه آن را محاسبه میه راکانحراف 

 .قابل محاسبه است (ردکعمل)قق شده و مقدار برنامه مح (ینیش بیپ)شرفت مورد انتظار برنامهیقت در هر مقطع از زمان مقدار پیدرحق

ه یرد تهکعمل یابیارز رل نرم افزایفا کی، یدیلکحوزه  هر الن درکاز اهداف  کیتحقق هر  یابیارز یشور، براکدرمجموعه وزارت 

ده یسنج دامک زان انحراف هریز میالن و نکرد برنامه ها و اهداف خرد و کت ها، عملیاز فعال کیرد هرکه با ورود درصد عملکشده است 

 .شود یم

  

 :ستمیرد درسکردن اطالعات عملکوارد ·

شور و سازمان کوزارت  یدام از اهداف و برنامه ها با توجه به برنامه حوزه معاونت امور عمرانکت هریدر حال حاضر وزن و اهم

انات و موانع کت ضمن در نظر گرفتن امز تالش شده اسیها ن تیفعال یدر زمان بند. شور برآورد شده استک یها یاریها و ده یشهردار

 ییت دفاتر امور روستایو حما یارکها، با هم یاریت اهداف و انتظارات معاونت امور دهیدر نها  ، ییموجود در دفاتر امور روستا

 .ها برآورده شود استان

انات ک، با توجه به ام(خدمات پسماند ییا پوشش روستایو  یتعاون یت هاکس شریر تأسینظ) ها تیاز فعال ین شده بعضییهدف تع -

ن ییو اهداف تع ینیش بیرد، پکزان عملین مرحله از گزارش میست به همراه اولیبا ین استان ها میمتفاوت بوده بنابرا  هر استان،

 .ز ارائه دهدیت ها را نین نوع فعالیا یشده خود برا

 یبند براساس برنامه زمان( نشست در هر سطح کی) یاستان ینشست ها یبرگزار یبرا یزیر برنامه رینظ ییها تیرد فعالکعمل -

 یده میسنج رد ماهانه، کن گزارش عملیو همراه با اول( هر استان به طور خاص همان استان یبرا)استان ها  یاز سو یاعالم

 .ها برگزار شده باشد شستن یان شش ماهه نخست سال تمامیه تا پاکانجام شود  ید به گونه ایبا ین زمان بندیشوند اما ا
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د کمربوط به اخذ  یت هایر فعالینظ)ر نباشد یان پذکگر از استان ها امید یبعض یت ها برایاز فعال یه انجام بعضکیدر صورت -

زان یف استان مورد نظر حذف شده و میت از وظای؛ آن مجموعه فعال(یساحل یها پسماند در استان یپروژه ها یا اجرایو  ییاجرا

 .ده خواهد شدیت سنجیرد برنامه مرتبط با آن، بدون آن گروه فعالکملع

تا تا زمان یتوانند نها یم  ها داشته باشند، تیاز فعال کیهر  یبند ر برنامه زمانییل به تغیاز استان ها، تما کیه هرکیدر صورت -

 .ندیخود را اعالم نما یشنهادین گزارش، زمان پیارسال اول

رابط طرح  یه شده برایل تهیور فاکانه بوده و الزم است در زمان مذیماه یها هر ماه زمان ارسال گزارش 03ت یلغا  22خ یتار  -

 شور؛ مستقالکوزارت  یمعاونت امور عمران کش، مسئول طرح تحریدرو یاستان و جناب آقا یمعاونت امور عمران کتحر

  .ارسال شود


