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.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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شورای اسالمیخدمات سامانه به 



4

خدمات سامانه به شورای اسالمی   

بخش شورای اسالمی•

معرفی اعضای شورا•

معرفی اعضای دوره های  قبل •

: شرح اطالعات بخشرا دریافت نمود؟1در کدام بخش وب سایت می توان خدمت 

و سایر معرفی کلیه اعضا شورای اسالمی از ابتدا تاکنون در روستا به همراه سمت آنها، شماره تماس
...مشخصات

مردمبهشوراهاقبلیوفعلیاعضایمعرفیواطالعاتیبانکایجاد:1خدمت
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خدمات سامانه به شورای اسالمی  

بخش شورای اسالمی•

مهم ترین مصوبات شوراها•

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

: شرح اطالعات بخش

امکان اشتراک گذاری مصوبات به روز شوراها با مردم ، مقامات و 
....ارگان های ذیرربط 

شوراهامصوباتترینمهمرسانیاطالعوگذاریاشتراکامکان:2خدمت
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خدمات سامانه به شورای اسالمی  

بخش شورای اسالمی•

گزارشات مالی شورا•

گزارشات عملکردی شورا•

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

و ارائه گزارشات مالی و اجرایی شورا در شش ماهه اول و دوم سال، امکان ارسال دیدگاه به گزارشات
......

سالدومواولماههششدراسالمیشورایاجراییومالیگزارشاتارائهامکان:3خدمت
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خدمات سامانه به شورای اسالمی  

بخش صفحه اصلی •

نظرسنجی–بخش خدمات •

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

امکان نظرسنجی توسط شورای اسالمی و نمایش در صفحه نخست وب سایت

روپیشاجراییهایبرنامهخصوصدرمردمگیریرایونظرسنجیامکان:4خدمت
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خدمات سامانه به شورای اسالمی  

بخش شورای اسالمی•

ارتباط با شورای اسالمی•

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

......امکان ارسال پیام به صورت مستقیم به شورای اسالمی و

شورابامردمارتباطبرقراریامکان:5خدمت
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طرح جامع دهیاری الکترونیک در سطح کشور

شرکت پویا وب سپاهان


