
  
  دهيارينامه مجمع مشاورين عالي روستا و  نظام 

  
هاي موجود در جوامع با رويكردي مبتكرانه همواره           بهره گيري خالقانه از منابع و سرمايه      

 در حال حاضر در اجتماعات محلي و نـواحي          .در گذار تاريخ چرخ توسعه را به پيش رانده است           
تواند گامي بلنـد   ها مي   كه به فعليت رساندن آن    اي وجود دارد      هاي بالقوه   روستايي ايران ظرفيت  

هاي انـساني     ترين اين ظرفيت ها در كنار سرمايه        يكي از مهم  . در مسير توسعه اين نواحي باشد     
هاي متنوع روسـتازادگاني      مندي از قابليت    و منابع مالي موجود در نواحي روستايي ، امكان بهره         

حـضور  . انـد      ، اقتصادي و فرهنگي طـي كـرده        هاي اجتماعي   است كه مدارج ترقي را در جنبه      
هـاي    هاي اجتماعي به عنوان مؤثرترين عامل در فعال سـاختن سـاير سـرمايه               نهادها و تشكل  

افزايي ميان اين منـابع منجـر شـده و نيـروي              هاي انساني و مالي به هم       موجود اعم از ظرفيت   
ـ                عظيم ت و احيـاي فرهنـگ       حاصل از اين سرمايه اجتمـاعي بـه عنـوان عامـل اساسـي تقوي

و روستايي در كنار كمـك بـه هرچـه          مشاركت و افزايش همدلي ميان اهالي اجتماعات محلي         
يكـي  . شـود  بيشتر شدن روحيه همبستگي به مؤثرترين عامل در پيشبرد روند توسعه تبديل مي            

مجمع مشاورين عـالي    «       تواند واجد خصوصيات فوق باشد        هاي اجتماعي كه مي     از تشكل 
هاي مادي و معنوي روسـتازادگان        گيري از سرمايه    تواند با بهره    است كه مي  » تا و دهياري    روس

شـكل گيـري سـازمان        بـا   . ا محـسوب شـود    نخبه كمكي در خور توجه در روند توسعه روست        
دهياري در روستاهاي ايران به عنوان نهاد مديريت محلي كه از دل مـردم روسـتا برخاسـته و                   

گيـري از     باشـد پـل ارتبـاطي مناسـبي بـراي بهـره              عمومي روسـتا مـي     متولي ساماندهي امور  
 نامـه    نظام" در جهت نيل به اين هدف    .ده است   ورنخبگان روستايي فراهم آ   هاي بالقوه     قابليت

هاي   گيري از اين قابليت     براي استفاده دهياران و بهره    "  مجمع مشاورين عالي روستا و دهياري     
      .گردد بالقوه ابالغ مي

   



  : شناسايي نخبگان روستا -1

 و تعلـق خـاطري      بـوده  آن روسـتا      متولـد  منظور از نخبگان روستا كليه افرادي هستند كه       
هاي مختلف اجتماعي ، اقتـصادي و فرهنگـي بـه              اصلي خود دارند و در زمينه       زادگاه نسبت به 

طوح اجتمـاعي در سـ    _اين افراد شامل مقامات مختلـف سياسـي       . اند    مدارج بااليي دست يافته   
 ملي ، نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي ، اسـاتيد حـوزه و     سطح تامختلف شهرستان، استان  

 و   ، سـرمايه داران و تجـار بـزرگ         هاي برجسته علمي ، فرهنگي و هنري         و شخصيت  دانشگاه
در گام نخست شناسايي اين افراد و تهيه فهرست دقيـق آنهـا شـامل اسـامي و                  . هستند  ....... 

نشاني محل كار ، شـماره هـاي        ( ها    هاي ارتباط با آن      و يافتن راه   ليت آنها حوزه تخصص و فعا   
هـدف از برگـزاري ايـن         . )1پيوسـت شـماره     (  ضـروري اسـت    .... )تماس ،آدرس اينترنتي و   

هاي سـرمايه     هاي علمي و فرهنگي و كمك       گيري از توان و تخصص شخصيت       ها بهره   نشست
هـا در جهـت رفـع         نفـوذ در ادارات و سـازمان         ذي داران اقتصادي و شخصيت هاي سياسـي و       

هاي پيشنهادي آنـان بـا دو رويكـرد مـشورتي و              حل  مسائل و مشكالت روستا و استفاده از راه       
 . باشد  كمك رساني مي

  
  : نامه معرفي دهياري و ارسال دعوت  -2

 شاي و نگـر   اوليه مسائل و مشكالت روستا با رويكرد توسعهآماده كردن چارچوب   پس از   
 را كـه   دهيار بايد گزارشي جامع و كامـل  ،بر مبناي حوزه فعاليت نخبگان موردنظر     عملكردي

 باشـد هاي انجام شـده توسـط دهيـاري            از وضعيت روستا و فعاليت     ارائه كننده تصويري دقيق   
همراه با معرفي نهاد دهياري و شرح وظايف آن براي فرد يا افـراد مـوردنظر ارسـال كنـد و از                      

  با ذكر ساعت شروع و خاتمه جلـسه         در تاريخي معين   الذكر  فوقجلسات  ي شركت در    ها برا   آن
شود در كنار مهر و امـضاي          در ارسال دعوتنامه توصيه مي     . بعمل بياورد     و كتبي  دعوت رسمي 

.  مـردم اسـتفاده شـود        اي اسالمي روستا به عنوان منتخـب       شور رييسدهيار از مهر و امضاي      
هاي الزم براي حصول اطمينان از وصول آن و دريافت پاسـخ              يريپس از ارسال دعوتنامه پيگ    

  .قطعي از فرد يا افراد موردنظر بايستي در دستور كار قرار گيرد 
 



    : در تاريخ تعيين شدهها  نشستتشكيل -3
هاي محلـي از طريـق دهيـار و           مكان و فواصل زماني برگزاري جلسات با توجه به ظرفيت         

بنـدي دقيـق      انهاي مذكور توجه بـه زمـ         نشستدر تشكيل     .شود  همفكري با اعضا تعيين مي    
در اين راستا بايستي دقـت شـود        .  برگزاري جلسات بسيار حائز اهميت است         ها و تاريخ    نشست

هاي تلفني مكرر و خارج از برنامه به افراد موردنظر خودداري شود زيرا               كه از مراجعات و تماس    
ن ها را فـراهم آورد و چـه بـسا از ادامـه همكـاري و                 تواند اسباب تصدع خاطر آ      اين مساله مي  

ن  با دريافت وقـت آزاد نخبگـا       يستيها با   نشستبندي     زمان  برنامه. دارد   شركت در جلسات باز   
 بار در طـول سـال برگـزار         2  حداقل ها  و سعي شود كه اين نشست     ها ارسال     تنظيم و براي آن   

آوري و    اً تاريخ برگزاري به افـراد يـاد       مجدد قبل از برگزاري هر نشست        روز 10 همچنين   .شود
برنامه   وقت مجدد براي تشكيل نشست دريافت و         آناناز جانب   ناگهاني  درصورت ايجاد تغيير    

قبل از تشكيل جلسات دهيار بايستي مشكالت  موجود را به دقـت              .ريزي مناسب انجام گيرد     
دنياز را بهمراه توجيه منطقـي      شناسايي و اولويت بندي كند ، برآورد دقيقي از ميزان كمك مور           

هـا را بـه ترتيـب در          و مستدل آماده كند و بر مبناي فوريـت و اولويـت مـشكالت موجـود آن                
  .  جلسات مختلف مطرح كند 

                                
  :  هاي برگزارشده  نشستتهيه گزارش از  -4

ز جانـب نخبگـان و      هاي صـورت گرفتـه ا       هاي برگزار شده و كمك      تهيه گزارش از نشست   
هـا ايجـاد شـده و اقـدام بـراي انعكـاس آن در                 تغييراتي كه در چهره روستا در اثر اين كمـك         

و نيـز بـه   هـا   آنتواند در ايجاد انگيـزه در     مي " دهياريها "نشريات محلي و ملي بويژه ماهنامه       
 .تصوير كشيدن اقدامي خالقانه از جانب دهياري مؤثر واقع شود 

    
  


