
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذرييترسانيعمومياطالعانهمشيوه
 روستا

ماليشورااهی انهماجراييتشكیالت،انتخاباتداخليوامورآنيي39مادهموضوع
اسالميروستاونحوهانتخابدهیار

 



اه ماونتاموردهیاری  
رزيیومذرييتتوسعهروستاييدفترربانهم  

 
1393اردتشهبي  

 تاسوِ تؼالي

 

ّاي ازٍاري از اقساهات ٍ  ، ارائِ گسارشكطَرٍ هْوتريي پطتَاًِ ػٌَاى صاحثاى اصلي  ػٌايت تِ ًقص هرزم تِتا 

ّا ضرٍري  سازي فؼاليت  ًْاز ٍ هحلي تا ّسف اطالع رساًي ٍ ضفاف ّاي هرزم گاُّا، ذصَصاً زست ٍضؼيت زستگاُ

هالي ضَراّاي اسالهي  تطكيالت، اًتراتات زاذلي ٍ اهَرًاهِ اجرايي  آييي 39زر ّويي راستا ٍ تِ هَجة هازُ . ًوايس هي

ّاي  سرهايِ ءٍ تِ هٌظَر ايجاز حس اػتواز ٍ رضايت اجتواػي رٍستائياى ٍ زر ًْايت ارتقا اًتراب زّيار ُرٍستا ٍ ًحَ

 :تطار گسارش ػولكرز ذَز تِ ضرح زير اقسام ًوايساجتواػي رٍستا، زّياري هَظف است ًسثت تِ اى

 اطالعبتي اقالم: 1مبده 

 :ّاي زير را از ػولكرز ذَز تْيِ ٍ آهازُ ًوايس زّياري هَظف است گسارش

 "الف"فرم  زر قالةهطاتق ترازًاهِ هصَب ٍ هَرز تأييس ضَراي اسالهي رٍستا، گسارش ػولكرز هالي زّياري  -1

 :هثتٌي تر ًاهِ  آيييپيَست ايي 

 ّاي زرآهسي ضرح ٍ هيساى رزيف -الف

 اي ّاي ّسيٌِ ضرح ٍ هيساى رزيف -ب



 زّياريهَجَزي  -ج

ًاهِ هثتٌي  آيييپيَست ايي  "ب"فرم  زر قالة اجتواػي زّياري –ذسهاتي ٍ فرٌّگي   گسارش ػولكرز ػوراًي، -2

 :تر 

 ّا ضرح ٍ هؼرفي پرٍشُ -الف

 ًتايج حاصلِ -ب

 پرٍشُزرصس پيطرفت  -ج

 (تصَيثي ٍ ترصيصي)اػتثار پرٍشُ  -ج

 (ضرٍع ٍ اذتتام) تٌسي پرٍشُ  زهاى -ز

 چگونگي تهيه گزارش :2مبده 

 39زر پاياى ّر سال هالي، گسارش هَرز ًظر را زر قالة جساٍل پيَست، تْيِ ٍ تِ استٌاز هازُ زّياري هَظف است 

هصَتِ ضوارُ ) اًتراب زّيارُ ضَراّاي اسالهي رٍستا ٍ ًحَ اليم ًاهِ اجرائي تطكيالت، اًتراتات زاذلي ٍ اهَر آئيي

رساًي تِ ػوَم  زر اذتيار ضَراي اسالهي رٍستا قرار زّس تا زر صَرت تأييس تراي اطالع (24/1/78ُ هَرخ 21958ت/52947

 .اّالي هٌتطر ضَز

 چگونگي انتشبر گزارش :3مبده 

زر  تراي هست يكواُحساقل ، هْر زّياري ٍ ضَراي اسالهي رٍستا هوَْر تِپس از تْيِ ٍ تأييس، ّاي هَرز ًظر،  گسارش

 :از قثيل ( حساقل سِ هكاى)اهاكي ػوَهي رٍستا 

 ساذتواى زّياري -1

 تاتلَ اػالًات هسجس رٍستا -2

 رساًي هركس رٍستا تاتلَ اطالع -3

 ساير  -4

تِ رؤيت ٍ اطالع ...( ًظير ارائِ گسارش ػوَهي، سرٌراًي زر هسجس، اطالع تِ ًرثگاى ٍ )ًصة ٍ تِ طريق هقتضي 

 .ساكٌيي ذَاّس رسيس

 .اي از گسارش تْيِ ضسُ تراي ترطساري ٍ ضَراي اسالهي ترص ارسال ضَز ّوچٌيي ضرٍري است ًسرِ

 



 

 

 

 

 

 محدوده اجرا: 4ماده 

اػن از پارُ ٍقت ٍ توام ٍقت، الزم االجرا   ي زاراي زّياري،ايي زستَرالؼول زر كليِ رٍستاّا

. ست

 



........زّياري رٍستاي هالي گسارش ػولكرز  -الف    

    13.........سال ........... تا پاياى هاُ ............. هاُ از آغاز 

(ريال) زرآهس جوغ كل ضرح زرآهس  رزيف   (ريال) ّسيٌِجوغ كل  ضرح ّسيٌِ رزيف 

      

      

      

      

      

      

  جمع كل هزينه هبي دهيبري  جمع كل درآمد دهيبري

   
(ريبل)دهيبري موجودي   

     

 

 رئيس شوراي اسالمي روستبدهيبر     مسئول امور مبلي دهيبري      

 



......جتواػي زّياري رٍستاي ا –ذسهاتي ٍ فرٌّگي  گسارش ػولكرز ػوراًي، -ب  

  13.........سال ........... تا پاياى هاُ  ............. هاُ از آغاز

 

 رئيس شوراي اسالمي روستبدهيبر     مسئول امور مبلي دهيبري      

 

زرصس  ًتايج حاصلِ ػٌَاى پرٍشُ ًَع اقسام
 پيطرفت

هيساى اػتثار 
(ريال)هَرز ًياز   

هيساى اػتثار ترصيص 
(ريال)يافتِ   

هيساى هطاركت 
 هرزهي

 تاريد ذاتوِ تاريد ضرٍع

ػوراًي -الف          

ذسهاتي -ب          

 -فرٌّگي  -ج
 اجتواػي

        

ساير  -ز          


