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              :مقدمه

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

 براين ي كشورها دهياريها و  شهرداري سازمان در اين راستا .هاي توسعه روستايي موفق است محور برنامه

تواند نقش   و ارزشيابي مي، نظارتگيري، اجرا ها در كليه سطوح تصميم  مشاركت استاناعتقاد است كه جلب

نظر به اينكه فرمانداران . هاي توسعه روستايي ايفا نمايد ها در امر اجراي برنامه بسزايي در موفقيت دهياري

باشند و به  شنا مي سطوح مديريتي مرتبط با دهياران هستند، با كم و كيف فعاليت آنان از نزديك آدومين

  .گردد  مشورتي فرمانداران سراسر كشور تشكيل مينشستمسائل و مشكالت دهياريها اشراف دارند، 

  
  :                   نوع و هدف-1

گذاري  سياستدر امر ها و نظرات فرمانداران  گيري از ديدگاه بهره از نوع مشورتي و با هدف نشستاين 

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

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

ت ها صور  استانفرماندارانها به  هاي معاونت امور دهياري 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 ميفرمانداران مشورتي نشست

  
   استانيسطح -1-2

  .باشد  ميعمراني استانداريبر عهده معاون امور استاني  هاي  نشسترياست  : رئيس) الف



مدير با   منتخب است كه امور مربوطه راندارانفرماها برعهده يك نفراز  ي نشست دبير:دبير) ب

  . استانداري هماهنگ مي نمايدامور شهري و روستاييكل دفتر 

حوزه معاونت امور دفاتر ذيربط  استان و مديران فرمانداران شامل كليه نشستاعضاء : اعضاء) ج

   .باشد ميعمراني استانداري 

  
   ملي نشست -2-2

 و ها هاي سازمان شهرداري عهده معاون امور دهياري بر ها نشست رياست  :رئيس) الف

  .باشد  ميهاي كشور دهياري

مدير با   منتخب است كه امور مربوطه رافرماندارانها برعهده يك نفراز  ي نشستدبير : دبير) ب

  .ها هماهنگ مي نمايد  معاونت امور دهياريتاسيسات، تجهيزات و خدمات روستاييكل دفتر 

 فرماندارانها و   حوزه معاونت امور دهياريذيربط دفاتر شامل مديران نشست اعضاء :اعضاء) ج

 معرفي نشست به رئيس  امور عمراني كتباً معاون توسطار منتخب فرماندباشند كه  ها مي منتخب استان

بايست  باشد و پس از دو سال مي  براي هر دوره دوسال مي منتخبفرماندارانمدت عضويت . شود مي

   .عرفي شودعضو جديد م

 . معرفي مي گرددعضو جديد كتباً ار منتخب به هر دليل،فرمانددرصورت عدم حضور : 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 (و استان) در مورد مجامع استاني(هاي تابعه  هياريد برنامه هاي  ها وعاليتفارائه گزارش از  -2

 فرماندارانتوسط ) مورد مجامع ملي



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

 توسط مديران )در مورد مجامع استاني(و حوزه معاونت امور عمراني استانداري) مجامع ملي

 ذيربط

به   هاي ملينشست در هاي بعمل آمده  وجمع بنديروحهطمجموعه مباحث م و بيان انتقال -4

 .فرماندارانتوسط بلعكس   و استاني  هانشست  اعضاء

  

  : ي زمان برنامه - 4 

برگزار در سال  ماه يك بار سهنشست هاي  استاني هر  وماه يك بار  چهارهر هاي ملي نشست 

   به اطالع اعضاء  نشست العاده  كتباً از سوي دبير  فوقتشكيل جلسه  ،در صورت ضرورتخواهد شد و 

  .خواهد رسيد
  

  : دستور كار -5

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

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

  براي اعضاء  دبيرسطوتهفته تهيه و پس از تائيد رئيس  صورتجلسات هر نشست حداكثر ظرف دو

  .شود ارسال مي

  

  

  

  محمد حسين مقيمي
  معاون هماهنگي امور عمراني

  هاي كشور ها و دهياري و رييس سازمان شهرداري
  


