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به نام خدا

نظامنامه بازديد از دهياريهاي كشور
 -6مقدمه:

دس ساستبي اّذاف ٍ سيبستّبي سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي مطَس ،ببصديذّبي دٍسُاي ٍ ًظبست هيذاًي بش
ػولنشد دّيبسيّب اص اٍلَيتّبي حَصُ هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب هيببضذ مِ گضاسشّبي هشبَعِ ًيض پس اص ّش ببصديذ بِ
هسئَالى هلي ٍ استبًي هٌؼنس هيضَد .لزا بِ هٌظَس سبهبًذّي ٍ ًظبمهٌذ مشدى ضيَُ ببصديذ اص دّيبسيّبي مطَس،
"ًظبمًبهِ ببصديذ اص دّيبسيّبي مطَس" بِ ضشح صيش تذٍيي ضذُ است.
 -2اهداف:

-

ًظبست بش حسي اجشاي هػَببت ،دستَسالؼولّب ،بخطٌبهِّب ٍ سبيش هَاسد ابالغي اص سَي ٍصاست مطَس ٍ
سبصهبى دس سغح استبًذاسيّب ،فشهبًذاسيّب ،بخطذاسيّب ٍ دّيبسيّبي سشاسش مطَس
ببصديذ ٍ ًظبست بش پشٍطُّبي ػوشاًي ٍ خذهبتي اجشا ضذُ ٍ دس حبل اجشا تَسظ دّيبسيّبي مطَس
ببصديذ اص ٍضؼيت ًگْذاسي ٍ بْشُبشداسي اص هبضييآالت ٍ تجْيضات هختلف ػوشاًي ٍ خذهبتي دس
دّيبسيّب
بشسسي اسٌبد هبلي ،هؼبهالتي ،بَدجِ ٍ سٍيِ ّبي هبلي دس دّيبسيّب
بشسسي ٍضؼيت اسائِ خذهبت ػوَهي (خذهبت ايوٌي ٍ آتص ًطبًي ،هذيشيت پسوبًذ ٍ گشدضگشي ٍ  )...دس
سغح سٍستبّب
پبيص ّضيٌِمشد غحيح ٍ قبًًَي اػتببسات دّيبسيّب
سٌجص هيضاى آضٌبيي ٍ تسلظ دّيبساى ٍ مبسمٌبى دّيبسيّب بِ اًجبم ٍظبيف هحَلِ

-9السامات قبل از بازديد:
الف :حوزه معاونت امور دهياريها

-

اٍلَيتّبي ببصديذ بش اسبس اّذاف ٍ سيبستّبي سبصهبى قبل اص اًجبم ببصديذ تؼييي هيضَد.
هذيشاى حَصُ هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب ،قبل اص اًجبم ببصديذ هالحظبت هشبَعِ سا بِ تين اػضاهي اػالم
هيًوبيٌذ.
تين ببصديذ بب تَجِ بِ ّذف ببصديذ ،اص سَي هذيشاى حَصُ هؼبًٍت تؼييي هيضًَذ.
قبل اص ببصديذ اص دّيبسيّبي ّش استبى ،اسبهي مبسضٌبسبى اػضاهي ٍ تبسيخ ببصديذ عي ًبهِاي بِ
استبًذاسي هشبَعِ اص سَي سبصهبى هٌؼنس ضَد.
مبسضٌبسبى هشبَعِ ،اعالػبت ٍ آهبس ٍ ًقطِ ّبي هَسد ًيبص سا قبل اص ببصديذ آهبدُ مشدُ تب دس عَل ببصديذ
بب اعالػبت مبهل دس سغح ّش دّيبسي حضَس داضتِ ببضٌذ.
سٍستبّبي ّذف ببصديذ تشجيحبً اص سَي هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب ٍ بش اسبس اّذاف ببصديذ تؼييي خَاّذ
ضذ.
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 ّوبٌّگي دس خػَظ تْيِ بليت َّاپيوب يب ٍسيلِ ًقليِ بشاي اًجبم ببصديذ بش ػْذُ هسئَالى هحتشم دفبتشهؼبًٍت اهَس دّيبسيّب هيببضذ.
ب :دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري

 دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ّش استبى ،ببيذ قبل اص تبسيخ ببصديذ ٍ بِ تٌبسب سغح ببصديذ،ّوبٌّگي الصم سا جْت حضَس فشهبًذاساى ،بخطذاساى ،دّيبساى ،هسئَالى اهَس هبلي ٍ فٌي هشبَط اًجبم
دٌّذ.
 تْيِ ٍ اسائِ مليِ آهبس ٍ اعالػبت هشبَط بِ ضْشستبىّب ،بخصّب ٍ سٍستبّبي هَسد ببصديذ بش ػْذُ دفتشاهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي است.
 دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ّش استبىّ ،وبٌّگي الصم دس خػَظ دس اختيبس قشاسدادىخَدسٍي هٌبسب جْت ببصديذ اص دّيبسيّب هَسد ًظش سا اًجبم دّذ.
 -4السامات حين بازديد:
الف :حوزه معاونت امور دهياريها

 مبسضٌبسبى ببصديذ مٌٌذُ بب حضَس دس هحل دّيبسي ،هغببق بب اّذاف ايي ًظبمًبهِ ًسبت بِ ببصديذمبسضٌبسي اقذام ٍ دس غَست ًيبص اص اسٌبد ٍ هذاسك هَجَد ًسخِبشداسي ًوبيٌذ.
 دس غَست ًيبص دس سغح ّش بخص يب ضْشستبى جلسبت هطتشك بب حضَس بخطذاساى ،دّيبساى ،هسئَليياهَس هبلي ،هسئَليي اهَس فٌي ٍ هذيشاى تؼبًٍيّبي دّيبسيّب تطنيل ضَد.
ب :دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري

-

-

دس توبهي ببصديذّب حضَس ًوبيٌذُ هغلغ دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ،بخطذاسهشبَعِ،
دّيبساى ٍ هسئَالى اهَس هبلي ٍ فٌي سٍستبّبي هَسد ببصديذ دس ّش سبػت اص ضببًِ سٍص الضاهي است.
حضَس هذيشػبهل ضشمت تؼبًٍي دّيبسي ّبي بخص يب ضْشستبى (دس غَست فؼبل بَدى) دس ببصديذ اص
ضْشستبى ٍ بخص هَسد ًظش الضاهي است.
دس غَست ببصديذ هؼبٍى ٍ هذيشاى مل حَصُ هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب اص استبى ،حضَس هذيش مل دفبتش اهَس
سٍستبيي ٍ ضَساّب دس عي هشاحل ببصديذ الضاهي است.
هذاسك ٍ اسٌبد هبلي ،هٌبقػبت ،فٌي ٍ اداسي دّيبسيّب ببيذ دس دستشس ٍ قببل اسائِ ٍ تَضيح بِ گشٍُ
ببصديذمٌٌذُ ببضذ.
سيستنّبي سايبًِاي ٍ ًشمافضاسي هَسد استفبدُ دّيبسيّب اص جولِ ًشم افضاس بَدجِ ٍ  ...ببيذ دس دستشس
بَدُ ٍ قببل اسائِ ببضذ.
خَدسٍّبي ػوشاًي ٍ خذهبتي اختػبظ يبفتِ اص عشف سبصهبى ٍ سبيش خَدسٍّبي خشيذاسي ضذُ تَسظ
دّيبسي ٍ ّوچٌيي خَدسٍّبي دس اختيبس ضشمت تؼبًٍي دّيبسيّبي ضْشستبى ٍ يب بخص دس هحل
هشبَعِ استقشاس داضتِ ببضٌذ.
حضَس پشسٌل پبيگبُّبي آتص ًطبًي سٍستبيي بب لببس فشم دس هحل پبيگبُ دس صهبى ببصديذ الضاهي است.
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 هسئَالى ٍ هتَليبى ريسبظ استبى ،ضْشستبى ،بخص ٍ دّيبسي ببيذ بب اعالػبت مبهل ٍ بب دساختيبسداضتي آهبس ٍ هذاسك الصم حضَس داضتِ ببضٌذ ٍ دس غَست لضٍم اسٌبد هَسد ًظش سا دس اختيبس تين
ببصديذمٌٌذُ قشاس دٌّذ.
 -5السامات پس از بازديد:
الف :حوزه معاونت امور دهياريها

-

مبسضٌبسبى ببصديذ مٌٌذُ ببيذ ظشف هذت حذامثش  3سٍص مبسي پس اص ببصگطت اص هبهَسيت ،گضاسش ببصديذ
خَد سا تٌظين ٍ عي ًبهِاي بِ هؼبٍى ّوبٌّگي اهَس ػوشاًي استبًذاسي هشبَعِ هٌؼنس ًوبيٌذ.
مليِ ًنبت ٍ هَاسد خبظ احػبء ٍ اص عشيق هنبتبِ هجضا اص استبًذاسيّبي ريسبظ ٍ يب بٌب بِ تطخيع اص
استبًذاسيّبي سشاسش مطَس پيگيشي ٍ يب اعالعسسبًي ضَد.
بٌب بِ هحتَاي گضاسش ّشگًَِ پيگيشي ،هنبتبِ ٍ يب اًؼنبس هشاتب بِ هشاجغ ريسبظ هلي ،ظشف هذت 2
ّفتِ پس اص ببصديذ اص عشيق هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب اًجبم خَاّذ ضذ.
ػالٍُ بش پيطٌْبدّبي اسائِ ضذُ بِ استبًذاسيّب ،پيطٌْبدّبي تين ببصديذ بشاي اغالح سٍيِّبي جبسي ٍ
سفغ ًَاقع احتوبلي دس دّيبسيّب ،بشاي بشسسي ٍ اقذام بِ هذيشاى ريسبظ حَصُ هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب
اسائِ ضَد.

ب :حوزه معاونت امور عمراني استانداري

 بٌب بِ هحتَاي گضاسش ببصديذ اسسبلي اص سَي هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب ،مليِ پيگيشيّب ،هنبتببت ٍ يباًؼنبس هشاتب بِ هشاجغ ريسبظ استبًي ظشف هذت يل ّفتِ اص عشيق هؼبًٍت اهَس ػوشاًي اًجبم ٍ
سًٍَضت آى بشاي هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب اسسبل خَاّذ ضذ.
 استبًذاسي هشبَعِ ظشف هذت حذامثش يل هبُ ًسبت بِ اغالح هَاسد ٍ مبستيّبي هَسد اضبسُ دسگضاسش ببصديذ اقذام ٍ ًتبيج آى سا بِ حَصُ هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب هٌؼنس ًوبيذ.
 -6نظارت بر حسن اجرا:

ًظبست بش حسي اجشاي ايي ًظبمًبهِ دس سغح استبًذاسيّب بش ػْذُ هؼبًٍت اهَس ػوشاًي استبًذاسي ٍ دس سغح
هلي ًيض بش ػْذُ هؼبًٍت اهَس دّيبسيّب خَاّذ بَد.

4

