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باسمه تعالی
مقدمه:

اندازي هاي اصلی تولید انکارناپذیر است. راهنقش توسعه روستایی در توسعه ملی و اهمیت روستاها به عنوان کانون
هاي روستاها و بر اساس ماده واحده قانون تاسیس دهیاريپایدارتوسعهراهبريدر روستاهاي کشور به منظور ها دهیاري

هاي توجه به پراکندگی روستاها، تشابه مسائل و مشکالت در حوزهخودکفا در روستاهاي کشور صورت گرفته است. با 
ها نقش مهمی در هدایت، هاي محلی، ایجاد ارتباط مستمر و موثر بین دهیاريهمگن و لزوم استفاده از تجربیات مدیریت

ان در سطوح هاي مشورتی دهیارو رفع مسائل موجود آنها خواهد داشت. این ارتباط از طریق برگزاري نشستبريراه
باشد.مختلف امکان پذیر می

نوع و هدف:                  -1
، بررسی و رفع مسائل و مشکالتدر دهیاران ها و نظرات گیري از دیدگاهبهرهاز نوع مشورتی و با هدف هانشستاین 

در اعضاءها و نظرات شود. این امر از طریق اخذ دیدگاهتشکیل میهاو هماهنگی امور مرتبط با دهیاريریزيبرنامه
پذیرد.ها، دریافت گزارش از کم و کیف فعالیت صورت میخصوص موضوعات و مسائل جاري دهیاري

ارکان :-2
شود که ارکان آن به شرح زیر استانی و ملی تشکیل میبخش، شهرستان،سطحچهاردر دهیاراننشست مشورتی 

شد:بامی
بخش:سطح- 1-2

باشد.میهادر سطح بخش بر عهده بخشدار نشستریاست :الف) رئیس
امور مربوطه راشود واز دهیاران که با راي مستقیم سایر اعضاء انتخاب میها برعهده یک نفري نشستدبیرب) دبیر:

.نمایدبا بخشدار هماهنگ می
باشد.میج) اعضاء: اعضاء نشست شامل کلیه دهیاران بخش 

شهرستان:سطح-2-2
باشد.میهادر سطح شهرستان بر عهده فرماندار نشستریاست :الف) رئیس

، خواهد بود.شود از دهیاران که با راي مستقیم سایر اعضاء انتخاب میها برعهده یک نفري نشستدبیرب) دبیر:
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انتخاب اعضاء) و دبیر نشست دهیاران بخش (به نفر از دهیاران منتخب هر بخشیکج) اعضاء: اعضاء نشست شامل 
باشد.میمربوطه
استانیسطح- 2- 3

باشد.میمدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداريبر عهده استانی هاينشستریاست :الف) رئیس
خواهد بود.، شودکه با راي مستقیم سایر اعضاء انتخاب میدهیارانها برعهده یک نفراز ي نشستدبیرب) دبیر:
باشد.یک نفر از دهیاران منتخب هر شهرستان مینشست شامل اعضاء :ج) اعضاء

نفر از دهیاران منتخب هر شهرستان 2هایی که شش شهرستان یا کمتر دارند اعضا نشست شامل تبصره: در استان
باشند.می

ملی نشست- 2- 4
باشد.میهاي کشورو دهیاريهاهاي سازمان شهرداريبر عهده معاون امور دهیاريهانشستریاست :الف) رئیس

ضمن وشود از دهیاران که با راي مستقیم سایر اعضاء انتخاب میها برعهده یک نفري نشستدبیر:ب) دبیر
باشد.میدار امور محوله را عهدهریزي و مدیریت توسعه روستاییبرنامهمدیر کل دفتر هماهنگی با 

(موضوع هادبیران نشست استانی دهیاريها و معاونت امور دهیارينشست ملی شامل مدیران حوزهاعضاء ج) اعضاء:
.شودمعرفی مینشستبه رئیس ربط کتباًهاي ذيامور عمرانی استانداريمعاون توسطباشند که می)2-3بند ب 

ان، معاون امور عمرانی استانداري موظف است مراتب را حداکثر پس : درصورت تغییر دبیر استانی نشست دهیارتبصره
ها اعالم نماید.از یک هفته به معاون امور دهیاري

:نشستموضوعات - 3
ها مرتبط با دهیاريو مشکالت و مسائل مباحث بررسی و تبادل نظر در خصوص -1
) در سطوح استانی و ملی(و استانهاي تابعههاي دهیاريبرنامهها وارائه گزارش از فعالیت-2
ملی) و هاينشست(در مورد هاو اقدامات در دست انجام حوزه معاونت امور دهیاري، سیاستهاهابرنامهتشریح-3

استانی) توسط مدیران ذیربطهاينشست(در مورد حوزه معاونت امور عمرانی استانداري
به اعضاءسطوح باالترهاي نشستازهاي بعمل آمده بنديجمعروحه وانتقال و بیان مجموعه مباحث مط- 4

لعکس اوبتردر سطوح پایینها نشست
هاي سطوح بخش و (به ویژه در نشستهاتشریک مساعی، طرح مسائل و مشکالت و انتقال تجربیات دهیاري- 5

شهرستان)
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: یزمانبرنامه - 4
ماه سههاي سطح شهرستان هر ، نشستیک بارماه شش هر هاي استانی نشستیک بار، سالهر هاي ملی نشست

کتباً از العاده فوقتشکیل جلسه،در صورت ضرورتو ماه یکبار برگزار خواهد شددو خش هر بهاي سطح یکبار و نشست
.خواهد رسیدبه اطالع اعضاءنشست سوي دبیر

:دستور کار- 5
نامه، دستورجلسه و تعیین خواهد شد. دعوتهاي واصله از سوي اعضاء تور کار هر نشست بر اساس پیشنهاددس

شود و صورتجلسات هر نشست حداکثر ظرف براي اعضاء ارسال میهر نشستبرگزاري دو هفته قبل ازمستندات مربوطه
شود.ارسال میو سطوح باالتر براي اعضاءدبیرسطوتهفته تهیه و پس از تائید رئیس دو


