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خدمات سامانه به دهیاری 
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یاریوهمتباتااستبودهدرصددپیوستهمطالعاتوروستاییوشهریمدیریتحوزهدرتجربهسال35ازبیشباالکترونیکروستاطرحمجریسپاهانوبپویاشرکت
بابرداشتهکالکترونیروستایایجادجهتدرگامیالکترونیکدهیاریجامعوبگاهبههادهیاریتجهیزطریقازروستاتوسعهورشدتسریعوبهبودجهتدرمحترمدهیاران

.نمایندطیراتعالیورشدزمینهآنازگیریبهرهباروستامندان

سپاهانآشنایی با پویا وب

روستای الکترونیک •

روستاوند الکترونیک•

دهیاری الکترونیک •

شورای اسالمی الکترونیک•

چرا پویا وب سپاهان

India Opportunity چرا پوبا وب

سال تجارب مدیران شرکت در حوزه مدیریت 35برخورداری بیش از •
شهری و روستایی

برخورداری از کارشناسان خبره در حوزه برنامه نویسی و تولید محتوا•

انجام بیش از سه سال مطالعات شهرهای مجازی ایران و جهان•

الگو سازی و تدوین برنامه جامع برای تحقق دهیاری الکترونیک•

رد نیاز ریزی تخصصی و پیش رونده برای توسعه سامانه های تحت وب موبرنامه •
دهیاریها

عه  پیش بینی سامانه مرکزی جهت تجمیع اطالعات دهیاریها و معرفی به جام•
جهانی

در مقبولیت و توان مدیریتی شرکت در تعامل با مدیران استانی و کشوری•
پیشبرد اهداف دهیاری الکترونیکی
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خدمات سامانه به دهیاری  

ال دیدگاه که مراجعه کننده به سایت با ارسدر کلیه صفحات مقتضی این امکان وجود دارد

.و پاسخ بتواند دانسته و نظرات خود را به اشتراک بگذارد

را دریافت نمود؟1در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

: شرح اطالعات بخش

هبنسبتبتواندتاداشتخواهدراامکاناینسایتوببهکنندهمراجعهبخشهردر

درتواندمیدیدگاهایننمایدارسالراخوددیدگاهروستا،خصوصدرشدهارائهمطالب

لارسابخشدراینبرعالوه.باشدنظرارسالیاومطلبافزدونمطالب،اصالحزمینه

.کنندارسالراروستابامرتبطمکتوبوشدهاوریگردمطالبتوانمینیزمطلب

جمع آوری و تمرکز اطالعات روستا با استفاده از دانسته های مردم : 1خدمت 
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خدمات سامانه به دهیاری 

بخش دهیاری•

گزارشات مالی شش ماهه اول و دوم  •

گزارشات اجرایی شش ماهه اول و دوم•

بخش اخبار روستا و دهیاری•

زیر شاخه گزارشات تصویری•

را دریافت نمود؟2در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

: شرح اطالعات بخش

بهکاربرانسایرومافوقاجراییمقاماتروستاوندان،دسترسیامکان

درآنبرعالوهشورا،ودهیاریاجرائیومالیماهششگزارشاتشرح

ویریتصگزارشبصورتاقداماتازشرحیبهتصویریگزارشاتبخش

.میگردقرارکاربراناختیاردر

ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی و پروژه ها : 2خدمت 
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خدمات سامانه به دهیاری 

بخش خدمات دهیاری•

فرصت های سرمایه گذاری•

بخش اطالعات مفید•

نمایش فرصت های شغلی•

: شرح اطالعات بخشرا دریافت نمود؟3در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

ایجادهایزمینهبودخواهندقادرکاربرانشغلی،هایفرصتوگذاریسرمایههایفرصتبخشدر

توانندببخشاینبهمراجعهباگذارانسرمایهتادادهارائهراروستادرشغلیهایفرصتوگذاریسرمایه

.باشندداشتهشوراودهیاریباراالزمهمکاریامکانصورتدرومشاهدهراهافرصت

خدمات الکترونیکی دهیاری

ارائه فرصت های سرمایه گذاری به مردم روستا و سرمایه گذاران خارج از روستا و جلب مشارکت آنان : 3خدمت 
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خدمات سامانه به دهیاری 

روستای من شامل  بخش •

اطالعاتی عمومی روستا؛ در خصوص ( الف•

ت روستا، اطالعاتسمیه روستا، پیشینه، وجه 

جغرافیای، اطالعات انسانی و اطالعات مکانی

ر مفاخرو مشاهیر روستا؛ معرفی شهدا، مفاخ( ب•

ا و و مشاهیر روستا، افراد موفق و برجسته روست

برترین های روستا

مراکز عمومی روستا؛ مذاکر اداری، مراکز ( پ•

....فرهنگی، مراکز بهداشتی ، مراکز ورزشی و

: شرح اطالعات بخشرا دریافت نمود؟4در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

مییبارگذاروگردآوریمطالبروستاخصوصدرمعتبرمکتوباتبهاستنادبابخشهردر•
.گردد

مستند سازی اطالعات روستا: 4خدمت 
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خدمات سامانه به دهیاری 

منروستای بخش •

افتخارات روستا•

بخش دهیاری•

افتخارات دهیاری•

: شرح اطالعات بخشرا دریافت نمود؟5در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  

ایهزمینهدرموفقیتکسبازاعمروستاافتخاراتکلیهارائهصورتبهروستاافتخاراتبخشدر•

.میگرددارائهمستندبصورت.....وعلمیورزشی،دامپروری،کشاورزی،گردشگری،تولیدی،

روستاافتخاراتسازیبرجسته:5خدمت
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خدمات سامانه به دهیاری 

را دریافت نمود؟6در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

محصوالت دام و طیور روستا محصوالت زراعی روستا محصوالت باغی روستا صنایع دستی روستا

بخش روستای من•

و سوغات روستامحصوالت •

شرح اطالعات بخش  

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت زراعی •

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت باغی  •

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت دام و طیور•

یدستارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت صنایع •

روستادراقتصادیرونقافزایشومنطقهمحصوالتمعرفی:6خدمت
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خدمات سامانه به دهیاری 

بخش اطالع رسانی  •

اطالعیه ها•

مناقصات و مزایدات•

: شرح اطالعات بخشرا دریافت نمود؟7در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  

روشفپیشگیرانه،درمانی،هایاطالعیهها،آییگردهمها،مناسبترسانیاطالعامکانبخشایندر•
استگردیدهایجاد....وکمترنرخباکاالهاتوزیعو

استشدهبرآوردهنیزسایتوبدردهیاریومزایداتمناقصاترسانیاطالعامکاناینبرعالوه•

مقرراتوقوانین،مزایداتومناقصات،مراسماترسانیاطالع:7خدمت
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خدمات سامانه به دهیاری 

بخش جاذبه های گردشگری•

.....جاذبه های طبیعی، انسان ساخت و هنرهای اجرایی •

: شرح اطالعات بخشرا دریافت نمود؟8در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

اث جاذبه های روستا در بخش های جاذبه های طبیعی، انسان ساخت ، آثار تاریخی و باستانی و میر

. آورده شده است.... فرهنگی ناملموس شامل آیین های شفاهی، اجتماعی و اجرایی و 

وخارجیداخلیگردشگرانجذبجهتدرروستااجتماعیهایآیینوگردشگریهایجاذبهمعرفی:8خدمت
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خدمات سامانه به دهیاری 

بخش روستای من •

مراکز عمومی•

را دریافت نمود؟9در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

: شرح اطالعات بخش

ی،ورزشاداری،مذهبی،مراکزکلیهمعرفیبهروستاعمومیمراکزدر•

زمرکازمکاملاطالعاتفایلصورتبهروستاسطحدر...وفرهنگی

ورسانیخدمتروزهایمدیرمرکز،کار،ساعاتمرکز،نامشرحبه

نایبهمراجعهباتوانندمیمراجعینکهگرددمیارائهخدماتشرح

اینکاریساعتوخدمتنوعوروستادرموجودمراکزازبخش

.یابنداطالعمراکز

مسئولینمشخصاتوتماسشمارهوکارساعتارائهبادولتیغیرودولتیروستادرمستقرمراکزمعرفی:9خدمت
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اخبار تصویری روستا و دهیاری•

روستاروزوقایعوحالشرحارائهامکان•

صورتبهدهیاریاقداماتوهافعالیتارائهامکان•

تفضیلیوتصویری

اقداماتخصوصدردهیاریتصویریگزارشاتارائه•

دهیاری

خشبسایرواستانجهان،اخباربهروستاییاندسترسی•

ها

قابلیت های بخش خبری 

خدمات سامانه به دهیاری 
مرداندولتومسولینمردم،بادهیاریتفضیلیوتصویریگزارشاتارائهامکان:10خدمت

را دریافت نمود؟10در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 
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طرح جامع دهیاری الکترونیک در سطح کشور

شرکت پویا وب سپاهان


