
Ô—K#�—T H
%
Ø"FAKV ," S Fa)Ã$—KV ,"V N'n%²K
SÆ—Sñ#¼$Aö²KFa)Ã$—KV,"

SK#AKB$ N'n%²K 
A

  

  
 

  

              :مقدمه

، ها ها و پروژه طرح ارزشيابي، نظارت و  اجرا،گيري  جمله مشاركت در تصميمازمشاركت در تمام ابعاد خود 

ها براين اعتقاد است كه جلب   در اين راستا معاونت امور دهياري.هاي توسعه روستايي موفق است محور برنامه

تواند نقش بسزايي در موفقيت   و ارزشيابي مي، نظارتگيري، اجرا ا در كليه سطوح تصميمه مشاركت استان

با عنايت به وظيفه مندي بخشداران در . هاي توسعه روستايي ايفا نمايد ها در امر اجراي برنامه دهياري

ي ، هدايت هماهنگ نمودن فعاليت دستگاهها وسازمانهاي مختلف در سطح بخش ومسئوليت آنها در راهنماي

ونظارت بر دهياريها ،به منظور بحث وتبادل نظر در خصوص مسايل ومشكالت دهياريها ،نشست مشورتي 

  ..بخشداران سراسركشور مرتبط با امور دهياريها تشكيل مي گردد

  
  :                   نوع و هدف-1

 ،گذاري سياستدر امر  انبخشداررات نظها و  گيري از ديدگاه بهره از نوع مشورتي و با هدف نشستها

ها و نظرات  اين امر از طريق اخذ ديدگاه. شود  تشكيل ميها  و هماهنگي امور مرتبط با دهياريريزي برنامه

هاي  ها، دريافت گزارش از كم و كيف فعاليت دهياري در خصوص موضوعات و مسائل جاري دهياري اعضاء

ها صورت   استانبخشدارانها به   معاونت امور دهياريهاي ها و برنامه ها و همچنين انتقال سياست استان

  .پذيرد مي
  



  : اركان -2

  :باشد شود كه اركان آن به شرح زير مي  در دو سطح استاني و ملي تشكيل ميبخشداران مشورتي نشست
   استانيسطح -1-2

  .باشد  ميعمراني استانداريبر عهده معاون امور استاني  نشستهاي  رياست : رئيس ) الف

مدير كل دفتر با  ي نشستها برعهده يك نفراز بخشداران منتخب است كه امور مربوطه را دبير:دبير) ب

  . استانداري هماهنگ مي نمايدامور شهري و روستايي



حوزه معاونت امور عمراني دفاتر ذيربط  استان و مديران بخشداران شامل كليه نشست اعضاء :اعضاء ) ج

   .باشد مياستانداري 
   ملي نشست -2-2

 هاي كشور  و دهياريها هاي سازمان شهرداري  بر عهده معاون امور دهيارينشستها رياست :رئيس ) الف

  .باشد مي

مدير كل دفتر با  ي نشستها برعهده يك نفراز بخشداران منتخب است كه امور مربوطه رادبير :دبير ) ب

  .طرح وبرنامه معاونت امور دهياريها هماهنگ مي نمايد

  

 منتخب بخشدارانها و   حوزه معاونت امور دهياري ذيربط دفاتر شامل مديران نشست اعضاء :اعضاء) ج

مدت .. شود  معرفي مينشست به رئيس  امور عمراني كتباً معاون توسط بخشدار منتخب باشند كه  ها مي استان

ست عضو جديد معرفي باي باشد و پس از دو سال مي  براي هر دوره دوسال ميبخشداران منتخبعضويت 

   .شود

 .درصورت عدم حضور بخشدار منتخب به هر دليل ،عضو جديد كتبا معرفي مي گردد : تبصره

  

  :نشست موضوعات  -3

  :باشد  به شرح زير مينشستموضوعات 

 ها   دهياري امورمرتبط باو مشكالت و مسائل مباحث بررسي و تبادل نظر در خصوص  -1

در مورد (و استان) در مورد مجامع استاني(هاي تابعه  دهياري نامه هاي ها وبرعاليتفارائه گزارش از  -2

 بخشدارانتوسط ) مجامع ملي

در مورد مجامع (ها ها و اقدامات بعمل آمده و در دست انجام در حوزه معاونت امور دهياري بيان برنامه -3

 ان ذيربط توسط مدير)در مورد مجامع استاني(و حوزه معاونت امور عمراني استانداري) ملي



  به اعضاء  هاي ملينشست در  وجمع بنديهاي بعمل آمدهروحهطمجموعه مباحث م و بيان انتقال -4

 بخشدارانتوسط  وبلعكس  استاني  هانشست

  

  : ي زمان برنامه - 4 

در برگزار خواهد شد و نشست هاي  استاني  هر دو ماه يك بار  وماه يك بار سه هر هاي ملي نشست 

  . خواهد رسيد  به اطالع اعضاء  نشست العاده  كتباً از سوي دبير  فوق جلسهتشكيل  ،صورت ضرورت
  

  

  

  : دستور كار -5

نامه،  دعوت. تعيين خواهد شدهاي واصله از سوي اعضاء دستور كار هر نشست بر اساس پيشنهاد 

 شود و  براي اعضاء ارسال مي هر نشست دستورجلسه و مكتوبات الزمه دو هفته قبل ازبرگزاري 

 ارسال  براي اعضاء  دبيرسطوتصورتجلسات هر نشست حداكثر ظرف دوهفته تهيه و پس از تائيد رئيس 

  .شود مي

  

  

  

  محمد حسين مقيمي
  معاون هماهنگي امور عمراني

  هاي كشور ها و دهياري و رييس سازمان شهرداري
  


