
 شرح خدمات
 تسهیلگری اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 
 

  شناسایی و ارتباط با روستا  .1
شناسایی ویژگی ها و مشخصه های اجتماعی روستا ) ساختارهای رسمی و غیر رسمی، اهمیت اجتماع در روستا،  .1.1

 میزان مشارکت و ....(
 مستقر در روستاشناسایی و ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی  .1.2
 و ارتباط با گروه ها و سازمان های غیردولتی در روستا شناسایی  .1.3
 شناسایی و ارتباط با فعالین اقتصادی و کارآفرینان روستا  .1.4
 شناسایی و ارتباط با افراد محلی صاحب نفوذ و فعالین اجتماعی  .1.5
 شناسایی و ارتباط با افراد جویای کار در روستا  .1.6

 

  شناسایی پروژه ها ی اشتغالزا و تهیه برنامه تسهیلگری  .2
 های موجود در روستا و ....( یر مناطق ، نمونهنمونه های موفق در ساایی مشخصات پروژه های اشتغالزا )شناس .2.1
 شناسایی جامعه هدف مرتبط با هر پروژه  .2.2
 پروژه  هر شناسایی سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط با .2.3
 نیازهای مرتبط با هر پروژه ) آموزشی ، زیر ساختی و ....(شناسایی پیش  .2.4
 شناسایی بازارهای هدف محصول هر پروژه و چگونگی ارتباط با آن ) نهاد واسط( .2.5
 آماده سازی برنامه اجرایی تسهیلگری برای هر پروژه  .2.6

 
 

 ارتباط با اجتماع مرتبط با هر پروژه  .3
 انتخاب بهترین گزینه ورود به اجتماع در هر پروژه  .3.1
 معرفی پروژه ها به جامعه هدف مرتبط وتعیین پروژه های مطلوب جامعه هدف  .3.2
 تعیین اولویت های مورد نیاز در اجرای پروژه با مشارکت اجتماع  .3.3

 

 

 برنامه ریزی مشارگتی  .4
 ت و ...(فراهم سازی پیش نیاز های مرتبط با هر پروژه )آموزش، زیر ساخ .4.1
 تشکیل جلسات مشترک با جامعه هدف در هر پروژه  .4.2
 تعریف اقدامات مورد نیاز پروژه با مشارکت جامعه هدف  .4.3
 برنامه ریزی مشارکتی در جهت اجرای اقدامات پروژه ) تقسیم کار، برنامه زمانی و ....( .4.4

 

 



 پایدارسازی  .5
 ایجاد ارتباط با نهاد واسط ) در راستای عرضه محصوالت( .5.1
 آموزش تسهیلگران محلی جهت پیگیری فرایند اجرایی  .5.2
 برقراری ارتباط جامعه هدف با نهادهای دولتی  .5.3
 تثبیت فعالیت پروژه و فروش محصول  .5.4

 ارتباط جامعه روستایی با نهاد واسط  -
 برگزاری نمایشگاه ) دائمی یا موقت ( از محصوالت  -
 برقراری ارتباط گردشگری با عرضه محصوالت محلی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


