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باسمه تعالی
مقدمه:

محور ، هاها و پروژهطرحارزشیابی، نظارت و اجرا،گیريجمله مشارکت در تصمیمازمشارکت در تمام ابعاد خود 
این اعتقاد است که جلب برهاي کشورها و دهیاريسازمان شهرداريدر این راستا هاي توسعه روستایی موفق است.برنامه

تواند نقش و ارزشیابی می، نظارتگیري، اجراتصمیممراحل در کلیه اي)تمامی سطوح مدیریتی(محلی و منطقهمشارکت 
نظر به اینکه فرمانداران دومین سطوح هاي توسعه روستایی ایفا نماید. ها در امر اجراي برنامهبسزایی در موفقیت دهیاري

ها به مسائل و مشکالت دهیاريو بودههستند، با کم و کیف فعالیت آنان از نزدیک آشنا نهاد دهیاريمدیریتی مرتبط با 
تر نهاد دهیاري تواند در مدیریت و راهبري مطلوبدر سطوح استانی و ملی میمشورتی فرماندارانهاياشراف دارند، نشست

موثر باشد.
نوع و هدف:                  -1

و ریزيبرنامهگذاري، سیاستامر درفرماندارانها و نظرات گیري از دیدگاهبهرهاز نوع مشورتی و با هدف هانشست
در خصوص موضوعات و اعضاءها و نظرات شود. این امر از طریق اخذ دیدگاهتشکیل میهاهماهنگی امور مرتبط با دهیاري

تجربیات وهابرنامهها، ها و همچنین انتقال سیاستريها، دریافت گزارش از کم و کیف فعالیت دهیامسائل جاري دهیاري
پذیرد.صورت میها موفق فرمانداران در زمینه مدیریت راهبري دهیاري

ارکان :-2
باشد:شود که ارکان آن به شرح زیر میدر دو سطح استانی و ملی تشکیل میفرمانداراننشست مشورتی 

استانیسطح-1-2
باشد.میاستانداريعمرانی بر عهده معاون امور استانی هاينشستریاست :الف) رئیس

بوده که ضمن ،شودمستقیم سایر اعضاء انتخاب میراي که بافرمانداراناز ها برعهده یک نفري نشستدبیرب) دبیر:
باشد.امور محوله را عهده دار میامور روستایی و شوراهاي استانداريمدیر کل دفتر با هماهنگی 

باشد.و انتخاب مجدد وي بالمانع میشودخاب میتبصره: دبیر نشست استانی براي مدت دوسال انت
استان و مدیران دفاتر ذیربط حوزه معاونت امور عمرانی استانداري فرمانداراننشست شامل کلیه اعضاء :ج) اعضاء

.باشدمی
ملی نشست-2-2
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باشد.میهاي کشورو دهیاريهاهاي سازمان شهرداريبر عهده معاون امور دهیاريهانشستریاست :الف) رئیس
شود بوده که ضمن ها برعهده یک نفر از فرمانداران که با راي مستقیم سایر اعضاء انتخاب میي نشستدبیردبیر:ب) 

باشد.امور محوله را عهده دار میروستاییو مدیریت توسعهریزيدفتر برنامهکل مدیر هماهنگی با 
هادبیران نشست استانی فرمانداريها و معاونت امور دهیاريحوزهشامل مدیرانملینشستاعضاء ج) اعضاء:
.شودمعرفی مینشستبه رئیس کتباًربط ذياستانداريامور عمرانیمعاون توسطباشند که می)2- 1(موضوع بند ب 

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

:نشستموضوعات - 3
ها دهیاريمرتبط باو مشکالت و مسائل مباحث بررسی و تبادل نظر در خصوص -1
هاينشستاستانی) و استان(در مورد هانشستهاي تابعه (در مورد هاي دهیاريبرنامهها وارائه گزارش از فعالیت-2

فرماندارانملی) توسط 
ملی) و حوزه هاينشستها(در مورد و اقدامات در دست انجام حوزه معاونت امور دهیاري، سیاستهاهابرنامهتشریح-3

استانی) توسط مدیران ذیربطهاينشستمعاونت امور عمرانی استانداري(در مورد 
ها در سطوح ملی و استانیمانداران در زمینه مدیریت و راهبري دهیاريهاي موفق فرتجربهانتقال - 4
ها در سطح ملیاندیشی در خصوص افزایش مطلوبیت عملکرد دهیاريهم- 5

: یزمانبرنامه - 4
،در صورت ضرورتماه یک بار برگزار خواهد شد و سه هر هاي استانی و نشستبار یکسالهر درهاي ملینشست

.خواهد رسیدبه اطالع اعضاءنشست کتباً از سوي دبیرالعاده فوقتشکیل جلسه
: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 میهاو معاونت امور دهیاريبراي اعضاءدبیرسطوتدوهفته تهیه و پس از تائید رئیس 


