خدمات سامانه به دهیاری
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آشنایی با پویا وب سپاهان
شرکت پویا وب سپاهان مجری طرح روستا الکترونیک با بیش از  35سال تجربه در حوزه مدیریت شهری و روستایی و مطالعات پیوسته درصدد بوده است تا با همت و یاری
دهیاران محترم در جهت بهبود و تسریع رشد و توسعه روستا از طریق تجهیز دهیاری ها به وبگاه جامع دهیاری الکترونیک گامی در جهت ایجاد روستای الکترونیک برداشته با
روستامندان با بهره گیری از آن زمینه رشد و تعالی را طی نمایند.
• روستای الکترونیک
• دهیاری الکترونیک

•

شورای اسالمی الکترونیک

•

روستاوند الکترونیک

 چرا پویا وب سپاهان
چرا پوبا وب
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India Opportunity

•

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

•

برنامه ریزی تخصصی و پیش رونده برای توسعه سامانه های تحت وب مورد نیاز
دهیاریها

•

برخورداری از کارشناسان خبره در حوزه برنامه نویسی و تولید محتوا

•

•

انجام بیش از سه سال مطالعات شهرهای مجازی ایران و جهان

پیش بینی سامانه مرکزی جهت تجمیع اطالعات دهیاریها و معرفی به جامعه
جهانی

•

الگو سازی و تدوین برنامه جامع برای تحقق دهیاری الکترونیک

•

مقبولیت و توان مدیریتی شرکت در تعامل با مدیران استانی و کشوری در
پیشبرد اهداف دهیاری الکترونیکی

خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  :1جمعآوری و تمرکز اطالعات روستا با استفاده از دانسته های مردم
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  1را دریافت نمود؟
در کلیه صفحات مقتضی این امکان وجود دارد که مراجعه کننده به سایت با ارسال دیدگاه
و پاسخ بتواند دانسته و نظرات خود را به اشتراک بگذارد.

شرح اطالعات بخش:

در هر بخش مراجعه کننده به وب سایت این امکان را خواهد داشت تا بتواند نسبت به
مطالب ارائه شده در خصوص روستا ،دیدگاه خود را ارسال نماید این دیدگاه می تواند در
زمینه اصالح مطالب ،افزدون مطلب و یا ارسال نظر باشد .عالوه بر این در بخش ارسال
مطلب نیز می توان مطالب گرد اوری شده و مکتوب مرتبط با روستا را ارسال کنند.
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خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  :2ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی و پروژه ها
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  2را دریافت نمود؟
•

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
شرح اطالعات بخش:

امکان دسترسی روستاوندان ،مقامات اجرایی مافوق و سایر کاربران به

شرح گزارشات شش ماه مالی و اجرائی دهیاری و شورا ،عالوه بر آن در
بخش گزارشات تصویری به شرحی از اقدامات بصورت گزارش تصویری
در اختیار کاربران قرار میگرد.
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خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  :3ارائه فرصت های سرمایه گذاری به مردم روستا و سرمایهگذاران خارج از روستا و جلب مشارکت آنان
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  3را دریافت نمود؟
•

بخش خدمات دهیاری
• فرصت های سرمایه گذاری

•

بخش اطالعات مفید
•

نمایش فرصت های شغلی

شرح اطالعات بخش:

در بخش فرصت های سرمایه گذاری و فرصت های شغلی ،کاربران قادر خواهند بود زمینه های ایجاد
سرمایه گذاری و فرصت های شغلی در روستا را ارائه داده تا سرمایه گذاران با مراجعه به این بخش بتوانند
فرصت ها را مشاهده و در صورت امکان همکاری الزم را با دهیاری و شورا داشته باشند.

خدمات الکترونیکی دهیاری
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خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  :4مستند سازی اطالعات روستا
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  4را دریافت نمود؟
•

بخش روستای من شامل
•

الف) اطالعاتی عمومی روستا؛ در خصوص
روستا ،پیشینه ،وجه تسمیه روستا ،اطالعات
جغرافیای ،اطالعات انسانی و اطالعات مکانی

•

ب) مفاخرو مشاهیر روستا؛ معرفی شهدا ،مفاخر
و مشاهیر روستا ،افراد موفق و برجسته روستا و
برترین های روستا

•

پ) مراکز عمومی روستا؛ مذاکر اداری ،مراکز
فرهنگی ،مراکز بهداشتی  ،مراکز ورزشی و....

7

شرح اطالعات بخش:

•

در هر بخش با استناد به مکتوبات معتبر در خصوص روستا مطالب گردآوری و بارگذاری می
گردد.

خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  : 5برجسته سازی افتخارات روستا
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  5را دریافت نمود؟
•

بخش روستای من
•

•

بخش دهیاری
•
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افتخارات روستا

افتخارات دهیاری

شرح اطالعات بخش:

•

در بخش افتخارات روستا به صورت ارائه کلیه افتخارات روستا اعم از کسب موفقیت در زمینه های
تولیدی ،گردشگری ،کشاورزی ،دامپروری ،ورزشی ،علمی و  .....بصورت مستند ارائه میگردد.

خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  : 6معرفی محصوالت منطقه و افزایش رونق اقتصادی در روستا
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  6را دریافت نمود؟

•

بخش روستای من
•

محصوالت و سوغات روستا

صنایع دستی روستا
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محصوالت باغی روستا

شرح اطالعات بخش
•

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت زراعی

•

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت باغی

•

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت دام و طیور

•

ارائه لیست تولیدکنندگان محصوالت صنایع دستی

محصوالت زراعی روستا

محصوالت دام و طیور روستا

خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  :7اطالع رسانی مراسمات ،مناقصات و مزایدات ،قوانین و مقررات
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  7را دریافت نمود؟
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•

بخش اطالع رسانی

•

اطالعیه ها

•

مناقصات و مزایدات

شرح اطالعات بخش:

•

در این بخش امکان اطالع رسانی مناسبت ها ،گردهم آیی ها ،اطالعیه های درمانی ،پیشگیرانه ،فروش
و توزیع کاالها با نرخ کمتر و  ....ایجاد گردیده است

•

عالوه بر این امکان اطالع رسانی مناقصات ومزایدات دهیاری در وب سایت نیز برآورده شده است

خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  : 8معرفی جاذبه های گردشگری و آیین های اجتماعی روستا در جهت جذب گردشگران داخلی وخارجی
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  8را دریافت نمود؟
•

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

شرح اطالعات بخش:

جاذبه های روستا در بخش های جاذبه های طبیعی ،انسان ساخت  ،آثار تاریخی و باستانی و میراث
فرهنگی ناملموس شامل آیین های شفاهی ،اجتماعی و اجرایی و  ....آورده شده است.

خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  : 9معرفی مراکز مستقر در روستا دولتی و غیر دولتی با ارائه ساعت کار و شماره تماس و مشخصات مسئولین
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  9را دریافت نمود؟
•

بخش روستای من
•

مراکز عمومی

شرح اطالعات بخش:

•

در مراکز عمومی روستا به معرفی کلیه مراکز مذهبی ،اداری ،ورزشی،
فرهنگی و ...در سطح روستا به صورت فایل اطالعات مکامل از مرکز

به شرح نام مرکز ،ساعات کار ،مدیرمرکز ،روزهای خدمت رسانی و
شرح خدمات ارائه می گردد که مراجعین می توانند با مراجعه به این
بخش از مراکز موجود در روستا و نوع خدمت و ساعت کاری این
مراکز اطالع یابند.
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خدمات سامانه به دهیاری
خدمت  : 10امکان ارائه گزارشات تصویری و تفضیلی دهیاری با مردم ،مسولین و دولت مردان
در کدام بخش وب سایت می توان خدمت  10را دریافت نمود؟
•

اخبار تصویری روستا و دهیاری

قابلیت های بخش خبری

•

امکان ارائه شرح حال و وقایع روز روستا

•

امکان ارائه فعالیت ها و اقدامات دهیاری به صورت
تصویری و تفضیلی

•

ارائه گزارشات تصویری دهیاری در خصوص اقدامات
دهیاری

•

دسترسی روستاییان به اخبار جهان ،استان و سایر بخش
ها
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شرکت پویا وب سپاهان

طرح جامع دهیاری الکترونیک در سطح کشور
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