شيوه نامه برگزاري طرح شهرداران مدرسه

الجتِ ايٌْب (دسخصَف فشٌّگ) ّوِ هي داًٌذّ ،وِ هي داًين ،جلَي چـن هبػت؛ ليىي ّوبى طَسي وِ
خذاي هتؼبل دس لشآى هب سا هتَجِ خَسؿيذ هي وٌذ جلَي چـن هبػت ،اهب ػَگٌذ يبد هي وٌذ تب هب تَجِ
پيذا وٌين وِ ايي پذيذُ ،ايي حبدثِ ،ايي هَجَد ايي لذس داساي ػظوت اػت .هب ّن ثبيذ ثِ ايي پذيذُ ػظين
اطشاف خَد تَجِ وٌين.
همبم هؼظن سّجشي (هذظلِ الؼبلي)

دثيشخبًِ هشوضي ؿْشداساى هذاسع ؿْش ثشاصجبى
ثْوي 1391
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مقذمه:
اگش ثِ گزؿتِ ي دؿتؼتبى وْي خَة ثٌگشين هي ثيٌين وِ چگًَِ افىبس ٍ سفتبس دس آييي ؿْشًٍذي دس رّي ٍ
سٍح هلت ثشاصجبى ًمؾ ثؼتِ ٍ دس اػوبل ٍ سفتبسؿبى ًوَد پيذا وشدُ اػت .تب آى جب وِ ّش جب پبي آداة
ؿْشًٍذي دس هيبى ثيبيذ ،اًگيضؽ دسًٍي آى ّب سا ثِ حشوت ٍ تىبپَ ٍا هي داسد.
هيبى ثيبيذ ،اًگيضؿي دسًٍي آى ّب سا ثِ حشوت ٍ تىبپَ ٍا هي داسد.
ايي اًگيضؿي دسًٍي دليمبً هحَس اصلي توبم هجبحث تشتيجي ثَدُ ٍ اػبع سؿذ اًؼبى سا دس ثش داسدٍ .لتي
اًؼبى ،خَدؽ چيضي سا ثخَاّذ حتي ساُ ثذػت آٍسدؽ سا ّن پيذا خَاّذ وشدّ .ش چِ ايي اًگيضُ ثيـتش ٍ لَي
تش ٍ فؼبل تش ثبؿذ ،دػتيبثي ثِ همصَد ّن ثيـتش اػت.
يىي اص ساُ ّبي دسًٍي وشدى افىبس ٍ آداة ّب ،ايجبد فضبي ػول هذاٍم ٍ تجشثِ هَاسد ًظشي اػت .ػْن دّي
ثِ هخبطت دس ثشًبهِ سيضي ٍ اًجبم فؼبليت ّبي هشتجط ثب هَضَع هذًظشّ ،وشاُ ثب اسائِ هحتَا ٍ تحليل  ،هي
تَاًذ هبًٌذ ثؼيبسي اص ػٌت ّب ٍ فشٌّگ ّبي دسًٍي هب ،افىبس هذًظش هب سا تجذيل ثِ اسصؽ ّبيي اًفىبن
ًبپزيش دس هخبطت هي وٌذ ٍ .ايي ّوبى چيضي اػت وِ هب سا ثش آى داؿت تب طشح ؿْشداساى هذاسع سا ثشًبهِ
سيضي وٌين.
اًـبء ا ...طشح ؿْشداساى هذاسع ،طشح داًؾ آهَصي خَاّذ ثَد وِ ثب ّوت اػضبي ؿْشداساى هذاسع ٍ ثب
ّوشاُ وشدى ػبيش تـىل ّب ،هذيشاى ٍ هشثيبى پشٍسؿي هذاسع ثب ّذف ػْن دّي وبهل ثِ ثشًبهِ سيضي ٍ
حضَس فؼبل داًؾ آهَصاى ثِ هشحلِ اجشا خَاّذ سػيذ.
لزا الصم اػت ثب تَجِ ثِ ػِ ساّجشد اصلي ثشًبهِ سيضي  ،فؼبليت ّبي فشٌّگي ٍ اجتوبػي تجييي ،تصوين ٍ
اسائِ ًوَد وِ ػجبستٌذ اص:
 -1اًگيضُ ثخـي ٍ حؼبػيت آفشيٌي
 -2ثصيشت ٍ هؼشفت ثخـي
 -3سفتبس ػبصي ٍ تجشثِ آفشيٌي
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اهيذ اػت ثب اجشاي طشح ًْبيتبً ثش تؼوك آداة ٍ اصَل ؿْشًـيٌي ٍ ؿْشًٍذي ٍ ايجبد ػاللِ للجي ٍ اًغ ٍ
الفت داًؾ آهَصاى ثب فشٌّگ ؿْشي ،ايجبد حؼبػيت ثشاي حضَسي هتفبٍت ٍ دس پشٍظُ ؿْشدساى هذاسع ثِ
دٍس اص ثشًبهِ ّبي وليـِ اي ،اسائِ طشح ّبي فشٌّگي دس لبلت ّبي جزاة ثشاي داًؾ آهَصاى ٍ صهيٌِ ػبصي
فؼبليت ّبي خَد جَؽ داًؾ آهَصي ثِ صَست خالق ٍ پَيب ثيٌجبهذ.

اهذاف:
)1ثبالثشدى ػطح آگبّي داًؾ آهَصاى دسصهيٌِ ّبي صيش
-1-1هؼبئل ايوٌي هَلؼيت ّبي اضطشاسي ًٍحَُ هَاجِْ ثبحَادثي چَى ػيل ،آتؾ ػَصي،صلضلِ،اتفبلبت
غيشهتشلجِ ٍ).....
-2-1هؼبئل تشافيه ٍحول ًٍمل ٍفضبي ػجض
-3-1هؼبئل صيؼت هحيطي(ثْذاؿت ػوَهي ؿْش،خذهبت ؿْشي)
-4-1اهَساجتوبػي ٍفشٌّگي(سػبيت حمَق ديگشاى ٍهالحظِ حمَق ػبلوٌذاى ،ثيوبساى،هؼلَليي،جبًجبصاى
ٍاػتفبدُ اصاهىبًبت ؿْشي چَى وتبثخبًِ ّب،فشٌّگ ػشاّب،اثٌيِ تبسيخي ٍ)...
-5-1اهَسٍسصؿي ٍتشثيت ثذًي
)2تمَيت هؼئَليت پزيشي ٍتمَيت سٍحيِ هـبسوت جَيي ًَجَاًبى دسػطح هذيشيت ؿْشي
)3ؿٌبخت ثْتش ؿْش ٍؿيَُ اداسُ آى ثِ هٌظَس ايجبد ساثطِ ػبطفي ٍهؼئَالًِ ًؼجت ثِ هحيط صًذگي

گستره جغرافیایی
ؿْشداسهذسػِ تب ؿؼبع  500هتشسا تحت پَؿؾ لشاسهي دّذ.
اجشاي طشح ؿْشداسهذسػِ ثصَست آصهبيـي دسهذاسػي وِ داٍطلجبًِ دسخَاػت هي دٌّذاجشاهي گشدد
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مخاطبان:
دس هذاسع دثيشػتبًي ػطح ؿْش اجشا هي گشدد.
تشويت اجشاي ؿْشداس:
)1يه ًفشؿْشداس
-2يه ًفش هذيشيت افتخبسي فضبي ػجض
-3يه ًفشهذيشيت افتخبسي تشافيه
-4يه ًفشهذيشيت افتخبسي ايوٌي
-5يه ًفشثِ ػٌَاى هذيشيت افتخبسي فشٌّگي

چگونگی انتخاب:
ثيي داٍطلجبى ثشگضيذُ پشٍطُ ؿْشداس هذاسع ٍ ثيي ّيئت اجشايي ًبظش ثشاي اًتخبة ؿْشداس ٍ هذيشاى اًتخبثبت
ؿىل هي گيشد.
)1تـىيل ؿَساي ؿْشداساى هذاسع وِ ثِ صَست هبّيبًِ ثبؿْشداس جلؼِ ثشگضاس هي ًوبيٌذ.
)2تـىيل ؿَساي هذيشاى ايوٌي وِ ثِ صَست هبّيبًِ ثبهذيش آتؾ ًـبًي ثشگضاسهي ًوبيذ.
)3تـىيل ؿَساي هذيشاى تشافيه وِ ثِ صَست هبّيبًِ ثب هذيش تشافيه ثشگضاس هي ًوبيذ.
)4تـىيل ؿَساي هذيشاى فضبي ػجض وِ ثِ صَست هبّيبًِ ثبهذيش فضبي ػجض ثشگضاس هي ًوبيٌذ.
)5تـىيل ؿَساي فشٌّگي وِ ثِ صَست هبّيبًِ ثب هذيشسٍاثط ػوَهي ثشگضاس هي ًوبيٌذ.
ثشگضاسي هجوغ ػوَهي اصتوبهي ػويٌبس ّويبساى ؿْشداس ّش 3هبُ يىجبس
ؿْشداساى هَظف ّؼتٌذ وِ اصؿشٍع طشح ّش  15سٍصثشًبهِ ّبي اجشايي ٍهٌطمِ اي خَدسا دسحَصُ ّبي هختلف
ثصَست هىتَة ٍثصَست ػوليبتي ثِ ؿْشداسي ثشاصجبى دثيشخبًِ اسائِ ًوبيٌذ.
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*صذٍسوبست ّويبساى ؿْشداس ثشاي داًؾ آهَصاى ػضَ طشح
*ثشگضاسي دٍسُ ّبي وَتبُ هذت ،وبسگبّْبي آهَصؿي ٍػويٌبسّبي هـتشن
*اجشاي طشح ّبي جْبدي دسػطح ؿْش دسحَصُ ؿْشٍؿْشًٍذي ٍؿْشداسي
*تـىيل ؿَساي ًظبست ثشػولىشد فؼبليت ّب
*اسصيبثي اصػولىشد ؿْشداساى هذاسع
* هؼشفي ؿْشداساى ٍ هذاسع ًوًَِ دسحَصُ ّبي هختلف.
* ثشگضاسي ّوبيؾ تمذيش ٍ تجليل اص ؿْشداساى ٍ هذاسع ًوًَِ دس ػبل 90-91
ثشگضاسي ًـؼت ّبي ّن اًذيـي داًؾ آهَصاى ثب هؼئَليي ريشثط ؿْشداسثشاصجبى دسهذاسع

شاخص های ارزیابی
)1تؼذاد تفبّن ًبهِ ّبي اجشايي ؿْشداساى هذاسع ثب ؿْشداسي جْت اجشاي طشح
)2تؼذادجلؼبت تَجيْي ٍتجليغ طشح ٍاّذاف آى
)3تؼذادداًؾ آهَصاى ؿشوت دسطشح ّب ٍهيضاى هـبسوت آًبى
)4تؼذادجلؼبت ّن اًذيـي ؿْشداساى هذاسع ثب ؿْشداسي
)5تؼذادوبسگبّْب ي آهَصؿي دسػطح هذاسع
)6تؼذادثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشگضاسؿذُ دسّشهبُ تَػط سٍاثط ػوَهي
)7تؼذادثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍتشٍيجي ٍاجشاي هـتشن ثِ صَست هبّيبًِ دسحَصُ  500هتشي هذسػِ
)8اسائِ گضاسؿي ٍهؼتٌذػبصي ػولىشد
)9هيضاى هـبسوت ٍالذيي دسطشح ّب
)10اسائِ ثشًبهِ هذٍى ؿْشداساى دسحَصُ ّب ثِ ؿْشداسي
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ارائه گسارش:
ؿْشداساى هَظف ّؼتٌذ دس ثيؼت ٍّـتن ّش هبُ گضاسؽ ٍ هؼتٌذات خَد سا ثِ دثيشخبًِ ؿْشداساى هذاسع
اسائِ دٌّذ.

برگساری انتخابات:
حضَسًوبيٌذُ ؿْشداسي دسهحل ثشگضاسي اًتخبثبت الضاهي هي ثبؿذ.
*ؿْشداساى هذاسع هَفك وِ ثٌبثِ گضاسؿبت اسائِ ؿذُ ٍطجك هفبد اسصيبثي ثيـتشيي اهتيبص ساآٍسدُ ثبؿٌذطجك
جذٍل ريل تـَيك هي گشدًذ.
ؿْشداسهذسػِ اٍل

4000000سيبل

ؿْشداسهذسػِ دٍم 3000000سيبل
ؿْشداسهذسػِ ػَم 2000000سيبل
هشثي پشٍسؿي اٍل 1500000:سيبل
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جذول زمانبنذی طرح شهرداران مذارس

ػٌَاى

سٍص

تبسيخ

دس ػبل ؿيَُ ًبهِ ثِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

ؿٌجِ

91/10/30

دس ػبل هذاسع ٍ ؿشٍع ثِ تجليغبت دس هذاسع

يىـٌجِ

91/11/1

ثجت ًبم دس هذاسع جْت اػضبي ؿَساي

يىـٌجِ

91/11/1

ؿْشداسي
تَجيِْ هشثيبى پشٍسؿي

يىـٌجِ

91/11/1

پبيبى ثجت ًبم

دٍؿٌجِ

91/11/2

ؿشٍع تجليغبت

ػِ ؿٌجِ

91/11/3

پبيبى تجليغبت

ػِ ؿٌجِ

91/11/3

ثشگضاسي اهتحبًبت

يىـٌجِ

91/11/8

7

هؼئَل پيگيشي

