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سازمان ا مور ا جت ما عي

شرح خدمات و وظايف
دفاتر تسهیل گري و توسعه محله اي سكونتگاههاي غیر رسمي و نقاط حاشیه
نشین
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شرح خدمات دفتر تسهیل گري و توسعه محل ه ا ي
الف) شرح خدمات كلي
 -1نوسازي و بهسازي محله و تأمین خدمات شهري

 پیگیشی ٍ هغالثِگشی اجشای پشٍطُّای والثذی ٍ صیشػاختی ًظیش ؿثىِ آب ،تشق ،گاص ،تلفي ،صهیي ٍ هؼىي ،خذهاتؿْشی ،اكالح ٍ تْثَد ویفیت هعاتش ٍ ػایش پشٍطُّای والثذی ٍ فیضیىی.
 ؿٌاػایی هـىالت هشدم دس صهیٌِ عذم تْشُهٌذی اص خذهات ٍ صیشػاختّا ًظیش عذم تَاى هالی پشداخت ّضیٌِ آًْا ،تشخیهَاًع فیضیىی هعاتش.
 ّواٌّگی دػتگاُّای خذهاتسػاى ٍ ّنافضایی تَاى اجشایی ٍ هالی آًْا دس تْثَد ٍضعیت هحلِ-2توانمندسازي اجتماعي جامعه محلي

 آهَصؽ جاهعِ هحلی دس صهیٌِّای هْاستّای پایِ ،هْاستّای فٌی ٍ حشفِای ،تْذاؿت عوَهی ٍ تْذاؿت خاًَادُ،هْاستّای ؿغلیاتی ،وؼة دسآهذ ٍ ًَآٍسی ٍ ػایش هَاسد.
 ؿٌاػایی گشٍُّای آػیةپزیش ًظیش صًاى ػشپشػت خاًَاس ،وَدواى تیػشپشػت ،ػالوٌذاى تٌْا ،تْیذػتاى ،خاًَادُّایهؼتوشیتگیش ٍ جزب حوایت ًْادّا ٍ دػتگاُّای حوایتی.
 ؿٌاػایی گشٍُ ّای داسای آػیة اجتواعی ًظیش هعتاداى ،صًاى تذػشپشػت ،وَدواى واس ،افشاد تیهؼىي (واستي خَابّا) ٍػایش هَاسد ٍ تذٍیي تشًاهِ حوایتی ٍ تاصگـت تِ جاهعِ.
 ؿٌاػایی گشٍُّای ونتَاى ًظیش هعلَلیي جؼوی – حشوتی ٍ رٌّی ،تیواسّای خاف ،وَدواى داسای ػَء تغزیِ ٍ ػایشهَاسد ٍ تذٍیي تشًاهِ حوایتی ٍ پـتیثاًی
-3توانمندسازي اقتصادي جامعه محلي

 تؼْیل تأهیي هالی خشد ًظیش تاًىذاسی پیًَذی ٍ واسآفشیٌی اجتواعی تا جلة ٍ جزب حوایت دػتگاُّای هتَلی ّواٌّگی ،آهَصؽ ٍ تؼْیل اسائِ ٍامّای اؿتغالصایی ٍ ونتْشُ جْت ساُاًذاصی واسگاُّای وَچه ٍ جزب حوایتدػتگاُّا دس واّؾ تیوِ ٍ هالیات.
اجشای تشًاهِ هـاغل خاًگی ٍ تؼْیل اتلال حشفِهٌذاى تِ تاصاس واس اص عشیك واسگاُّا ،جـٌَاسُّا ٍ ًیض تذٍیي ػیاػتّایحوایتی ٍ پیـٌْاد تِ دػتگاُّای هتَلی.
-4ظرفیتسازي و نهادسازي

 ؿٌاػایی ػشهایِّای اجتواعی ٍ استمای اعتواد اجتواعی اص عشیك استثاط تا ؿثىِ لذست هحلی ٍ ؿٌاػایی تاصیگشاى اكلیهحلِ.
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 حوایت اص فعالیت ػاصهاى ّای هشدم ًْاد دس هحلِ ٍ ایجاد ًْادّای هحلی ،تِ ٍیظُ دس تخؾ صًاى ،جَاًاىًَ ،جَاًاى،گشٍُّای ٌّشیٍ ،سصؿی ٍ استمای آگاّی ٍ هغالثِگشی آًْا.
-5نظارت و پايش محله و جامعه محلي

 تذٍیي گضاسؽ عولىشد دػتگاُّا ٍ ًْادّای فعال دس هحلِ -اسصیاتی ٍ پایؾ دٍسُای تشًاهِّا ٍ فعالیتّای دفتش تؼْیل ٍ تَػعِ ٍ اسائِ پیـٌْادات

ب)شرح خدمات جسئي
 مرحله اول  :پشتیبانی وپایه اقدامات محلی

 تـىیل تاًه دادُ ٍ اعالعات یىپاسچِ ،ؿفاف ٍ لاتل دػتشع دسػیؼتن اعالعات جغشافیایی؛ برٍزرساایًدادهدُاّاایاٍاهطالعاایااهماواایعداٍاهقاصاایدخانیًَهرّاایخاساای ياٍاشاای دادراهحااالااهسااغیىا رررسااوداگاارٍُّاایخاناای ا(زًاایى ا َد اایى ا
الزمهلاعلاارن ا ا
گاارٍُّاایخا ا
حااَزُّاایذداًظرااراموعراا اساااله اهشااالی ا ا
ا
(
حرفِهخ اپرٍرشا َد یى اتَهًیذدانَدهشالیلداٍا ررُادراهقریسانیًَهر)؛
هْیراّیخا ا
ا
سیلوٌدهى) ا
 تْیِ اعالعات جاهع ًْادّای سػوی ٍ غیشسػوی ؿْش ( تَاًوٌذیّاٍ ،ظایف ،فعالیتْا ،اهىاًات)؛ ؿٌاػایی عشكِ ّای ًَیي ًیاصهٌذ تشسػی ٍجوعآٍسی دادُّای هَسد ًیاص آى؛ تذلیك هحذٍدُ اػىاى غیش سػوی هحالت تا تَجِ تِ تغییش ایجاد ؿذُ اص صهاى تْیِ تشًاهِ الذام؛ تِ سٍص سػاًی تشًاهِّای الذام ( ) Action Plansهحالت اػىاى غیشسػوی هلَب؛ ؿٌاػااایی وٌـااگشاى ٍتاااصیگشاى اكاالی (ریًفعاااى،ریًفااَراى ٍریهااذخالى) هحلااِ ٍ تعیاایي ًماااط ٍدسٍاصُّای اجتواعی ٍ ًْادی ٍسٍد تِ هحلِ؛
 تشگضاسی جلؼات ٍهازاوشُ تادػاتگاُ ّاًٍْادّاای هتاَلی ؿاْش تاِ ٍیاظُ اػاتاًذاسی ّاا ٍ فشهاًاذاسی ّااٍ اخااز تشًاهااِ ّااا ٍ پیـااٌْادات ػااتاد تاااصآفشیٌی ؿااْشی اػااتاى ٍ واااسگشٍُ اػااتاًی استماااء اهااَس
اجتواعی ٍ فشٌّگی ٍ ػالهت اجْت تذٍیي تشًاهِ ٍ ؿیَُ اجشای تشًاهِّای الذام؛
 مرحله دوم  :اجرا

گام اٍل) آگاّیرساًی،حساسسازی ٍ اطالعرساًی
 .1تشگااضاسی جلؼااات ٍ ًـؼااتّااای هتعااذد تااا افااشاد ٍ گااشٍُّااای هعتوااذ ٍ هعتثااش اجتواااعی هحلاای ٍ
اعااال سػاااًی اّااذاف ٍ تشًاهااِّااای تَاًوٌذػاااصی (تْااشُگیااشی اصدسٍاصُّااای ٍسٍد تااِ هحلااِ) ٍ ّوااشاُ
وشدى جاهعِ هحلی؛
 .2اعااال سػاااًی ٍآگاااّیتخـاای تااِ هااشدم هحلاای اص عشیااك ًـااشیِ هحلاای ،جـااٌَاسُّاااً ،وایـااگاُّااا،
ؿثىِّای هجاصی (تا َّیت ٍالواىّای هحلی)ٍ ػایش سػاًِّای هحلی؛

4
ساختار سازمان هدایت و راهبری دفاتر تسهیل و توسعه کشور

 .3ساُاًااذاصی ٍ هااذیشیت ؿااثىِ استثاااعی اعااال سػاااًی ٍ آگاااّیتخـاای دس تاایي جَاًاااى،داًؾآهَصاى،صًاااى
ٍ هشداى ٍػالوٌذاى هحلِ اص عشیك ؿٌاػایی ٍ تىاسگیشی ػشگشٍُّای فعال دس هحلِ؛
 .4هؼتٌذػاااصی فعالیااتّااا ،الااذاهات ٍ تاصخَسدّااا ٍ ؿٌاػااایی افااشاد هحلاای فعال،خاوتؼااتشی (تاایتفاااٍت)
ٍ هخالف دس آگاّیسػاًی،حؼاعػاصی ٍ اعال سػاًی؛
گام دٍم) ضٌاسایی افراد ٍ گرٍُّای حساس ،هَثر ،باًفَذ ،فعال ٍ عالقِهٌد در هحلِ
 .1ؿٌاػااایی هَافماااى ،هخالفاااى ٍ افااشاد تاایتفاااٍت ًؼااثت تااِ اّااذاف تَاًوٌذػاااصی ٍ تشًاهااِّااای الااذام ٍ
تشسػی دالیل آىّا؛
 .2ؿٌاػاااایی تعاسضاااات،چالؾّاٍهؼاااائل اكااالی هحلِ،تعذادٍهـخلاااات افشاددسگیاااش تاااا ّاااش واااذام ٍ
عثمِتٌذی ٍ اٍلَیتتٌذی آىّا؛
 .3ؿٌاػااایی ظشفیااتّاٍتَاًوٌااذیّااای هااشدم هحلاای (ًظیشافشادتحلاایلوااشدُ ،هْاااستّااای فٌاای ،افااشاد
داسای داسایاایّااای هااَ ش دس تَػااعِ هحلاای  ،ظشفیاات ّوثؼااتگی گااشٍُّااای هختلااف جٌؼاای ٍ ػااٌی،
عاللااِهٌااذاى تااِ هـاااسوت دساهااش تَػااعِ هحلاای ٍ ػااایش هااَاسد وااِ دس فعالیااتّااای هختلااف هیااذاًی ٍ
استثاط تا هشدم ؿٌاػایی هیؿَد)؛
 .4ؿٌاػااایی افااشاد ٍ خاااًَادُّااای آػاایةپاازیش (دسهعااشم آػاایة) اص جولااِ صًاااى ػشپشػاات خاااًَاس ،
وَدواى تیػشپشػت ،ػالوٌذاى تٌْا  ،تْیذػتاى،خاًَادُّای هؼتوشیتگیش؛
 .5ؿٌاػااایی افااشاد ٍ خاااًَادُّااای آػاایةدیااذُ اص جولااِ هعتاااداى ،صًاااى تذػشپشػاات ،وَدواااى واااس ،افااشاد
تیخاًواى (واستيخَابّا)،تيفشٍؿاى ٍ تَصیعوٌٌذگاى هَادهخذس؛
 .6ؿٌاػااایی گااشٍُّااای واانتااَاى اص جولااِ هعلااَالى جؼااوی -حشوتاای ٍ رٌّاای ،تیواااساى خاااف ،وَدواااى
داسای ػَءتغزیِ؛
 .7ؿٌاػااایی افااشاد تیىاااس ٍ عثمااِتٌااذی آىّااا تشاػاااع ػااي ،جااٌغ ،هْاااست ،تحلاایالت ٍ ػااایش هااَاسد
هَسد ًیاص تشًاهِسیضی؛
 .8ؿٌاػایی ؿاثىِ لاذست دسهحلاِ،گشٍُ ّاای فعاال ٍ عاللاِ هٌاذ دس هـااسوت هحلای ٍ تاذلیك تااصیگشاى ٍ
گشٍُّای تاًفَر هحلِ؛

گام سَم) اعتوادسازی از طریق اًجام اقداهات عاجل ضٌاساییضدُ در هحلِ
 .1تشگااضاسی جلؼااات ٍ ًـؼااتّااای هختلااف تاایي ًوایٌااذگاى دػااتگاُّااا ٍ هااذیشیت ؿااْشی تااا هااشدم ٍ
ّناًذیـی ٍ تیاى ًظشات ٍدیذگاُُ اص عشیك اػتاًذاسی ّا ٍ فشهاًذاسی ّا
 .2ؿٌاػایی اسصؽّای هادی ٍ هعٌَی هحلِ اصًظشػاوٌاى هحلی آى؛
 .3اجشای تشخای اص تشًاهاِ ّاای الاذام وَچاه همیااع ٍ هتٌاػاة تاا ًیاصّاای ضاشٍسی هحلاِ ٍ اسصؽ ّاای
ػاوٌاى پغ اص تذلیك آىّاتاهـاسوت گشٍُّای فَق (گام دٍم) ٍ تَػظ هشدم هحلی؛
 .4ؿفافػاصی فعالیتّاٍتلویوات دػتگاُّاٍهذیشیت ؿْشی دس استثاط تا هحلِ؛
 .5ؿٌاػایی افشاد داٍعلة  ،عاللِهٌذ ٍ تأ یشگزاس دس اعتوادػاصی ٍ الذاهات اجشایی هحلی؛
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گام چْارم) گرٍُسازی براساس هسائل ،چالصّا ٍ اّداف هطترک ٍ آهَزش ٍ تَاًوٌدسازی گرٍُّا
 .1تشگااضاسی جلؼااات عوااَهی ٍ اعااال سػاااًی ٍ دعااَت اص ػاااوٌاى جْاات ؿااشوت دس واسگاااُّااای هختلااف
دس هَسد هؼائل اكلی هحلِ؛
 .2تشگااضاسی واسگاااُّااا تااا هَضااَ ٍ ّااذف هـااخق ٍ ؿٌاػااایی افااشاد عاللوٌااذ ٍ ایجاااد گااشٍُ اص عشیااك
تذاٍم تشگضاسی واسگاُ ٍ اًجام واس گشٍّی؛
 .3دعااَت اص واسؿٌاػاااى ٍ هااذیشاى ؿااْشی دس واسگاااُّااای هحلاای ٍ افااضایؾ آگاااّی تخللاای هااشدم ٍ
جلة هـاسوت آىّا؛
ٍ .4اگاازاسی هااذیشیت گااشٍُّااا تااِ ًوایٌااذگاى ػاااوٌاى ٍ تااذٍیي دػااتَسالعول تـااىیل ٍ هااذیشیت آىّاااٍ
تعییي ًماؾ ّاش واذام اص اعضاای گاشٍُ دس فعالیات ّاای هاشتثظ تاا گاشٍُ ٍ ػااص ٍ وااس سفاع تعااسم دس
كَست اختالف تیي اعضا؛
 .5آهَصؽ تِ گشٍُّا دس استثاط تا سٍؽّای هزاوشُ  ،هغالثِ  ،هٌاػثات ًْادی ٍ ػاصهاًی؛
 .6هؼتٌذػاصی ٍ گضاسؽًَیؼی فعالیتّاٍ تجاسب تَػظ اعضا؛
 .7آهَصؽ تىٌیهّا ٍ سٍؽّای تؼْیلگشی تِ اعضا؛
 .8فشاّن ػاصی هماذهات ٍ وواه تاِ اخاز هجاَص فعالیات تاشای گشٍّْاای هاَسدًظش هحلای اص اػاتاًذاسی ٍ
فشهاًذاسی

گام پٌجن) ثبت گرٍُّا (رسویسازی) ٍ تطکیل ًْادّای هحلی
 .1عثمِتٌاذی گاشٍُّاا تشاػااع اّذاف،داهٌاِ فعالیاتً،مؾ آىّاا ،تعاذاد اعضاا ،لاذست گاشٍُ (تْاشُهٌاذی
اص تاصیگشاى اكالی هحلاِ ٍ ؿاْش)،داهٌاِ صهااًی تاشای سػایذى تاِ اّاذاف ٍ آهاَصؽ آًااى جْات تـاىیل
ًْاد سػوی هحلی؛
 .2جلة ًظش هاذیشیت ؿاْشی ٍ ؿْشػاتاى جْات تاِ سػاویت ؿاٌاختي گاشٍُ ّاای هحلای ٍ تْاشُگیاشی اص
آًاااى دس سفااع هـااىالت ٍ استمااای ویفیاات صًااذگی ؿااْشی؛تا هااذیشیت ٍ هؼاااعذت دفتااش اهااَس اجتواااعی
اػتاًذاسی
 .3حوایت ٍ ووه هادی ٍ هعٌَی دس ثت گشٍُّا ٍ تذٍیي اػاػٌاهِ ٍ اػتمشاس دائوی دس هحلِ؛

گام ضطن) تدٍیي سٌد هطارکتی هحلِ ٍ جلب هطارکت ّوِی بازیگراى هحلی
 .1تذلیك اّذاف ،ساّثشدّا ٍ تشًاهِّای الذام تا هـاسوت گشٍُّا ٍ ًْادّای هحلی
 .2ؿٌاػایی خیشیي ٍ ًْادّای حاوویتی ٍ تیيالوللی عاللوٌذ تِ فعالیت دس هحلِ؛
 .3تذٍیي تشًاهِ هالی ٍ اجشایی تشًاهِّای الذام؛
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 .4تااذٍیي ؿٌاػااٌاهِ تشًاهااِّااای الااذام ٍ تأییااذ آى تَػااظ دػااتگاُّااا ٍ ًْادّااای هااذیشیت ؿااْشی
هشتثظ؛(اػتاًذاسی،ػااتاد تاااصآفشیٌی ؿااْشی اػااتاى ،واااسگشٍُ اهااَس اجتواااعی ،فشٌّگاای ٍ ػااالهت
اػتاى)
 .5تعییي ًمؾ هشدم ٍ گشٍُّا ٍ ًْادّا دس اجشای ّش تشًاهِ الذام؛

گام ّفتن) اجرای سٌد تَسعِ هحلیی بیا هطیارکت افیراد ،گیرٍُّیا ٍ ًْادّیای هحلیی ٍ ّوکیاری ٍ
ًظارت استاًداری
 .1تشًاهِ ّای الاذام تَاًوٌذػااصی اجتوااعی جاهعاِ هحلای (آهاَصؽ هْااست ّاای پایاِ ،آهاَصؽ هْااست ّاای
فٌاای ٍ حشفااِای،آهااَصؽ تْذاؿاات عوااَهی ،تْذاؿاات خاااًَادُ ،تْذاؿاات هحاایظ ،آهااَصؽ هْاااستّااای
ؿااغلیاتی،وؼااة دسآهااذ ،آهااَصؽ ًااَآٍسی ،خاللیاات ٍ تاصاسیاااتی ،آهااَصؽ ضااَاتظ ٍ همااشسات ًَػاااصی
هؼااىي ،آهااَصؽ هااذیشیت پؼااواًذ ٍ حفاظاات اص فضااای ػااثضٍ هحاایظ صیؼاات؛ اسصیاااتی پیاهااذّای
اجتواعی پشٍطُّای هَ شتش هحلِ
 .2تشًاهِ الذام تَاًوٌذػااصی التلاادی جاهعاِ هحلای (تؼاْیل تاأهیي هاالی خاشد ًظیاش تاًىاذاسی پیًَاذی ٍ
واسآفشیٌی اجتوااعی؛ اسائاِ ٍام ّاای اؿاتغالصایای ٍ وان تْشُ؛حوایات اص گؼاتشؽ هـااغل خاًگی؛وواه تاِ
اجشای تشًاهاِ وااسآهَصی دٍلات دس هحلاِ؛ حوایات اص فعالیات كاٌذٍق ّاای لاشمالحؼاٌِ دس هحلاِ؛ اسائاِ
تؼااْیالت هؼااىي؛ آهااَصؽ ،اسائااِ تؼااْیالت ٍ حوایاات اص واسگاااُّااای ػاااوٌاى هحلاای جْاات واااّؾ
ّضیٌِّای اتت ٍ جاسی ٍ اتلال تِ تاصاس
 .3تشًاهااِّااای الااذام ًَػاااصی ٍ تْؼاااصی هحیغاای هحلااِ ٍ تااأهیي خااذهات هحلاای (پیگیااشی ٍ هغالثااِگااشی
ًْادّااای هحلاای اص دػااتگاُّااا تااشای اجااشای پااشٍطُّااا ،احااذا خااذهات عوااَهی ،تاهـاااسوت هااشدم ٍ
دػااتگاُّااای هتااَلی؛ احااذا پاااسن ٍ فضااای ػااثض هحلاای؛ تْؼاااصی ٍ ًَػاااصی هعاااتش ٍ ػیؼااتن جوااع
آٍسی آبّااای ػااغحی؛ تْؼاااصی ٍ تااأهیي سٍؿااٌایی هعاااتش ٍ هثلواااى ؿااْشی هعاااتش اكاالی هحلااِ؛ تااذٍیي
ضااَاتظ ٍ همااشسات احااذا هؼااىي هتٌاػااة تااا ٍیظگاایّااای اجتواااعی ٍ التلااادی هحلااِ؛ حوایاات اص
ًَػاصی هؼىي تَػاظ دػاتگاُ ّاا ٍ ًْادّاای هاذیشیت ؿاْشی؛ ایجااد صیشػااخت ّاا دس هحاالت تاِ ٍیاظُ
فاضالب ؿْشی؛ اجشای ػیؼتن جوعآٍسی پؼواًذ)
 هرحلِ سَم :پایص ٍ ارزیابی
 .1تـااىیل وویتااِ اسصیاااب هتـااىل اص ًوایٌااذگاى گااشٍُّاااٍ ًْادّااای فعااال هحلی،دفتااش اهااَس اجتواااعی
اػتاًذاسی ٍ ،ؿَسای ؿْش ٍ ػایشاعضای هشتثظ تا تَجِ تِ ؿشایظ؛
 .2تْیِ گاضاسؽ اسصیااتی  6هاّاِ ٍ اسائاِ ًمااط لَت،ضعف،فشكات ّاٍتْذیاذّای تشًاهاِ تَػاعِ هحلای ٍ اسائاِ
تِ دفتش اهَس اجتواعی اػتاًذاسی
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 .3اسائااِ ساّىاسّااای عولیاااتی ٍ اجشایاای سفااع هـااىالت ٍ تْااشُگیااشی اص فشكااتّااا تَػااظ وویتااِ اسصیاااب؛
تذٍیي تشًاهِ یىؼالِ آیٌذُ؛ ٍ اسائِ تِ دفتش اهَس اجتواعی اػتاًذاسی

