
باسمه تعالی

سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادي گرامی باد

@

هاي سراسر کشور  معاونین محترم امور عمرانی استانداري

ها موضوع: سنجش تعامل دفاتر امور روستایی و شوراهاي استانداري

 با سالم و احترام؛
در خصوص ارزیابی میزان تعامـل دفـاتر    01/08/1390مورخ  25417ابالغیه شماره احتراماً پیرو 

هـا، ایـن معاونـت ضـمن بـازنگري       هـا بـا معاونـت امـور دهیـاري      امور روستایی و شوراهاي استانداري
، در نظر دارد »ها نامه سنجش تعامل دفاتر امور روستایی و شوراها با حوزه معاونت امور دهیاري شیوه«

شـاخص   22اصـلی و    شـاخص  4نامه (تصویر پیوسـت)، در   هاي مندرج در این شیوه شاخص بر اساس
ها را ارزیابی و از دفاتر برتـر تقـدیر نمایـد. مراتـب      فرعی، میزان تعامل دفاتر موصوف با حوزه دهیاري

شود. برداري حضورتان اعالم می براي آگاهی و بهره

 رونوشت:
ریاست محترم سازمان جهت استحضار و رهنمود الزمجناب آقاي خندان دل 

 جناب آقاي امامی امین معاون محترم توسعه منابع و پشتیبانی براي آگاهی
 جناب آقاي عبدالهی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی براي آگاهی

وستایی براي آگاهیاسماعیل زیارتی نصرآبادي مدیر کل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه ر
براي آگاهی هاي کشور استانداري دفاتر امور روستایی و شوراهاي

 52594شماره: 
28/11/1393تاریخ: 



 »نام خدا به«

 ها با معاونت امور دهیاري و شوراهاتر امور روستایی ادفتعامل  سنجشنامه  شیوه

 مقدمه:-1

نهاد دهیاري در نقاط روستایی کشور، هدایت و راهبري صحیح و  31000گیري و استقرار بیش از  دنبال شکل به   
زمینه توسعه پایدار روستایی، از ضرورت و اهمیت بسیار باالیی  مطلوب این نهاد، جهت تحقق اهداف مورد انتظار در

عنوان  ها، به دفاتر امور روستایی و شوراهاي استانداريبدون شک در این راستا پویایی و عملکرد موثر برخوردار است. 
با  این دفاترسویه  ؛ تعامل مثبت، موثر و دواست سزایی برخوردار بهو اهمیت  از نقش ،این مهم درسطح استان انمتولی

تواند موجبات تسریع در  ها در سطح ملی، می عنوان متولی راهبري و مدیریت دهیاري ها به حوزه معاونت امور دهیاري
دستیابی به توسعه پایدار را در مناطق روستایی کشور فراهم نماید. بر همین اساس این حوزه در نظر دارد ضمن فرآیند 

براي تقویت و گسترش سطح تعامالت را  یزان تعامل با دفاتر موصوف، راهکارهاییشناسی و سنجش م بررسی، آسیب
 و کاهش موانع موجود اتخاذ نماید. بین ما فی

 اهداف: -2

 در راستاي ارتقاي مطلوبیت در انجام امور تالش برايایجاد و افزایش انگیزه  -2 -1
بین ما در تعامل فیشناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسی  آسیب -2 -2
اند. که موفق به اخذ رتبه برتر شده يتشویق دفاتر -2 -3
اند. اهتمام در رفع نقاط ضعف دفاتري که امتیازات کمتري اخذ نموده -2 -4
جهت بهبود شرایط تعامل هاي جاريبازبینی و اصالح فرآیند -2 -5
فرآیند توسعه روستایی  در کمک به تسریع -2 -6
 اهبري دهیاريرو در مدیریت و ر ترسیم عالمانه مسیر پیش -2 -7

 نحوه و فرآیند انجام: -3

جدول جدولی با عنوان  ها امور روستایی و شوراهاي استانداريدفاتر میزان تعامل تر  منظور ارزیابی دقیق به در ابتدا   
و پس از طرح ، تنظیم ها ها با معاونت امور دهیاري سنجش تعامل دفاتر امور روستایی و شوراهاي استانداري

اي،  طی جلسات درون حوزهها  نظرات مدیران دفاترامور روستایی و شوراهاي استانداري اخذ نقطه ،هاي مرتبط کارگروهدر 
ها  امور دهیاريمعاونت حوزه ، توسط کارشناسان هاي انتخابی شاخص .تهیه شد(تصویر پیوست)  بند 22جدول نهایی در 

پس از امتیازدهی  د؛نگیر می مورد سنجش و ارزیابی قراره تعیین شد مقیاسبر اساس تخصص و شرح وظایف محوله و 
در این خصوص تعیین را ها  هریک از استانبند، امتیاز  22مجموع امتیازات  ،)1تا  0(در بازه امتیازي بین  کارشناسان

هاي فعال، الزم بود که  هاي کشور در وسعت، جمعیت پراکندگی، اقلیم و حتی تعداد دهیاري نظر به تنوع استان .نماید می
ترین شیوه  تر باشد. مناسب بندي مشخص در این زمینه صورت پذیرد تا نتایج سنجش به واقعیت و عدالت نزدیک تقسیم

  ها را حسب درجه استانتشخیص داده شد و بر آن اساس  ها ابالغی به استانداري  ها، درجه بندي استان براي تقسیم



دفاتر امور روستایی و شوراهاي تعداد  هاي هر گروه، داريتعداد استان متناسب باو ، طبق جدول ذیل تقسیم موصوف
معرفی  »برتر و شوراهاي دفتر امور روستایی«عنوان  به دفتر 5 تعداد در نهایتد که ان هنیز تعیین شدمنتخب 

 .شوند می

 منتخبدفاتر تعداد  ها  تعداد استان  درجه استانداري
1 11 2 
2 14 2 
3 6 1 

 دفتري امتیاز نهایی چه چنان و رفع مشکالت احتمالی، بین ما افزایش سطح تعامالت فی، سازي منظور توانمند بههمچنین 
که عملکرد دفتر را هایی  اي محرمانه، موارد و شاخص ها طی نامه شود؛ معاونت امور دهیاريتر  از میانگین نمرات پایین

امور روستایی و شوراها ضعیف ارزیابی شده باشد را به معاونت امور عمرانی استانداري اعالم تا آن معاونت ضمن 
 جهت مرتفع نمودن آن تالش نماید. ،شناسایی نقاط ضعف

 هاي سنجش: شاخص -4

ها (جدول  تعامل دفاتر امور روستایی و شوراها با حوزه معاونت امور دهیاريلحاظ شده در جدول سنجش هاي  شاخص   
گانه  22هاي  که مقیاس سنجش هریک از شاخص باشد می فرعی  شاخص 22و  اصلی  شاخص 4 پیوست) مشتمل بر

 عبارتند از: اصلیهاي  شاخص. است شدهنیز به تفکیک مشخص 

و به منظور سنجش دفتر امور روستایی  است و فرعی شاخص 4 داراي بنداین  :تقرار مدیریت روستاییاس .1   
 ها هاي تعاونی دهیاري شرکتها و   نوآوري در امور دهیاري ،ها دهیارياندازي  راههایی همچون  زمینهدر شوراها 

 بینی شده است. پیش

ها تعامل دفاتر امور روستایی و شوراها در  از طریق آنکه است  فرعیشاخص  7 داراي :خدمات روستایی عمران و .2
 شود. سنجیده می ها به دهیاريعمرانی و خدمت رسانی  امور

مسئولین امور مالی و اعتبارات، ساماندهی (ها  مرتبط با دهیاري مالی امورکلیه  ،فرعیشاخص  4 : بامدیریت مالی .3
 دهد. را مورد سنجش قرار می )حقوق و مزایاي دهیاران

، ها  دهیاري ماهنامهکاري و تعامل پیرامون تکمیل بانک اطالعاتی، به سنجش میزان هم فرعیشاخص  7: با سایر. 4
 پردازد.  میها  و بازدید از دهیاري ها کارگروه ،ها مکاتبات، نشست پاسخگویی به




