
                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 1041ها در تحقق شعار سال  دهياريها ي  راهىماي عمل شهرداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اردیبهشت

1401 
 

 

 اهي كشوراه و دهياري سازمان شهرداري 

 مركز مطالعات راهبردي و آموزش شهري و روستايي

 وزارت كشور



 1041ها در تحقق شعار سال  ها و دهياري راهنماي عمل شهرداري                                        مركس مطالعات راهبردي و آموزش شهري و روستايي

3 
 

 به نام خدا
 1041ها در تحقق شعار سال  ها ي دهياري راهىماي عمل شهرداري

 "بىيان، اشتغال آفريه تًليد؛ داوش"

 "تَليذ" ي ٍاطُ  وليذاهلل( ثش  حبوي اص تبويذ همبم هؼظن سّجشي )حفظِ ،هشٍسي ثش ؿؼبسّبي ػٌَات لجل

تی، مقايم اقتصاد" ،1۹۳1 ػبل دس "ایراوی سرمایه ي کار از حمایت ملی، تًلید" :ّوچَى ثبؿذ. ؿؼبسّبیي هي

 ٍ 1۹۳۳ ػبل دس "تًلید جهص" ،1۹۳۱ ػبل دس "تًلید ريوق" ،1۹۳۱ػبل دس "تًلید ي اضتغال

ثِ دسػتي وِ  .ّؼتٌذ ؿؼبسّب دػت ایي اص ّبیي ًوًَِ ،1۰00ػبل دس "ها زدایی ماوع ها، پطتیباوی تًلید؛" ؿؼبس

اص ًگبُ وبسؿٌبػبى ٍ صبحت ًظشاى حَصُ  ٍ وـَس، هـىل التصبد ٍ هؼيـت هشدم اػت ي هـىل آصاسدٌّذُ

دس ؿؼبسّبي  "تَليذ"توشوض ساّجشدي ثش هَضَع  .اػت هـىل ایي اوؼيش حلّبل ّوبى "تَليذ"التصبد، 

داساي یه هٌطك لَي ػلوي ٍ تجشثي اػت. ایي هٌطك دس پيبم ًَسٍصي سّجش حىين  ًيض ّبي گزؿتِ ػبل

 لشاس هحَس ػوذتبً سا "تَليذ" ػبل، ؿؼبس ثشاي ثٌذُ چٌذػبلِ ایي دس» اًمالة اػالهي ایي چٌيي تـشیح ؿذ:

 وـَس التصبدي هـىل حل وليذ "تَليذ" وِ اػت ایي ّن ػلت ؛"خصَصيتي" یه یب ،"ليذي" یه ثب دادم

 .«اػت

ثب دٍ ليذ  "تَليذ"ًيض ثش هَضَع  1۰01سّجش حىين اًمالة اػالهي ثب چٌيي هٌطمي، دس ؿؼبس ػبل

 اضتغال بىیان، داوص تًلید؛" جْت دٌّذُ، تؼييي وٌٌذُ ٍ ػشًَؿت ػبص تىيِ وشدُ ٍ ػِ ولوِ

ّب ٍ سٍػبي لَا  اص دػتگبُ اًمالة هطبلجِ سّجشؿه  ثي .وشدًذ اػالم ،1۰01 ػبل ؿؼبس ػٌَاى ثِ  سا "آفریه

 ایشاى صهيي ثشاي حل هـىل التصبدي، دس ٍالغ ّوبى هطبلجِ حك هشدم ػضیض هشدهي ٍ ثِ ٍیظُ اص دٍلت

 ثِ سػيذى همبٍهتي، التصبد تحمك ثشاي اصلي ساّجشد صایي، اؿتغبل سٍیىشد ثب تَليذ داًؾ ثٌيبى»ثبؿذ.  هي

 «.تدس حَصُ التصبد ٍ هؼيـت هشدم اػ دٌّذُآصاس ّبي ٍاثؼتگي لطغ ٍ التصبدي اػتمالل

ّبي  گيشي حذاوثشي اص ظشفيت فشض اػت تب ثب ثْشُ ،ٍیظُ دٍلت ػيضدّن گبًِ ٍ ثِ اوٌَى ثش لَاي ػِ

گشي، ؿشایط تحمك ؿؼبس ػبل جبسي سا ثيؾ اص پيؾ فشاّن ًوبیٌذ. دس ایي  وـَس ٍ ثؼتشػبصي ٍ تؼْيل

ّبي هختلف التصبدي،  بهل هؼتمين ٍ دٍػَیِ خَد ثب ثخؾّب ثب تَجِ ثِ تؼ ّب ٍ دّيبسي هيبى، ؿْشداسي

افضایي ٍ تؼبهل هَثش ثب دٍلت اص ػَي  ّبي ؿْشي ٍ سٍػتبیي اص یه ػَ ٍ ّن تَليذي ٍ وبسآفشیٌي دس ػشصِ

  دیگش، ًمـي هَثش، ساّگـب ٍ اسصًذُ دس تحمك ؿؼبس ػبل جبسي داسًذ.

اثالؽ  تْيِ ٍ "1041در تحقق ضعار سال  ها ها ي دهیاري راهىماي عمل ضهرداري"ثش ّويي اػبع 

ّبي ػشاػش وـَس(،  ّب ٍ دّيبسي سٍد، ثب تَجِ ثِ تٌَع ٍ تؼذد جبهؼِ هخبطت )ؿْشداسي اًتظبس هي ؿَد. هي

ّبي هحيطي، جغشافيبیي، فشٌّگي ٍ اجتوبػي خَد ثتَاًٌذ ثِ ًحَ  ّشیه اص آًْب ثؼتِ ثِ ؿشایط ٍ ٍیظگي

 گيشي ًوبیٌذ. ؿبیؼتِ اص آى ثْشُ
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 السامات تحقق شعار سال: 

ثؼتش ػبصي ٍ تؼْيل ؿشایط اص طشیك ٍضغ یب اصالح لَاًيي ٍ همشسات جبسي دس ػطَح هختلف  -

 ؛هلي ٍ هحلي

التصبدي اػن اص  هختلف ّبي ثخؾوـَس دس  ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ظشفيتگيشي اص  ثْشُ -

 ؛خذهبتي ثب سٍیىشد داًؾ ثٌيبى وشدى تَليذ ٍ صٌؼتي، وـبٍسصي

دس ّبي هختلف  دس حَصُ داًـگبّي التحصيالى ًخجگبى ٍ فبسؽ اػتفبدُ حذاوثشي اص ظشفيت -

 ؛جْؾ تَليذ داًؾ ثٌيبى ساػتبي

ّب ٍ  ثشاي ؿشوت ...هجَصّب ٍ ٍاگزاسي تؼْيالت هبًٌذ: صهيي، ٍام ٍتؼْيل دس ؿشایط اػطبي  -

 ؛سثط ّبي ري اص ػَي دػتگبُ هَػؼبت تَليذي داًؾ ثٌيبى

 ؛هلي ٍ داخلي لبچبق وبال ثِ ػٌَاى ػن هْله ثشاي تَليذيذ هلي ٍ جلَگيشي اص حوبیت اص تَل -

ّبي الصم ثشاي  ّب ٍ صیشػبخت صهيٌِایجبد  دس ساػتبيّبي داًؾ ثٌيبى،  حوبیت ٍیظُ اص ؿشوت -

   هَسد ًيبص هذیشیت ؿْشي ٍ سٍػتبیي ي ٍاسداتيتَليذ وبالّب

 

 :در حًزٌ مديريت شهري ي ريستايي اهداف

  ؿؼبس ػبل؛دس تحمك اّذاف ٍ سٍػتبیي اّتوبم هذیشیت ؿْشي 

  ّبي ؿْشي ٍ سٍػتبیي؛ آفشیٌي دس ػشصِ ٍ اؿتغبل التصبد داًؾ ثٌيبى ،وبسآفشیٌيتشٍیج فشٌّگ 

 ِثٌيبى داًؾّبي  ؿشوت ،ي وـَس ثب وبسآفشیٌبىٍ تؼبهل هذیشیت ؿْشي ٍ سٍػتبیّوىبسي  تَػؼ 

  ؛سثط ٍ ًْبدّبي ري

  گيشي اص ظشفيت  ٍ سٍػتبیي ثب ثْشُسٍي هذیشیت ؿْشي  ٍ هؼبیل پيؾ ووه ثِ سفغ تٌگٌبّب

 ؛ثٌيبى ّبي داًؾ وبسآفشیٌبى ٍ ؿشوت

 ُّبي ؿْشي ٍ سٍػتبیي ثؼتشػبصي ثشاي سًٍك اؿتغبل داًؾ ثٌيبى دس ػىًَتگب. 

 

 ها در تحقق شعار سال: ها ي دهياري وقش ي جايگاٌ شهرداري

ّب ٍ اهىبًبت دس  گيشي اص ظشفيت ثْشُسٍد تب ثب  ّبي ػشاػش وـَس اًتظبس هي ّب ٍ دّيبسي اص ؿْشداسي

ّب  ثٌيبى، وبسآفشیٌبى، تـىل ّبي داًؾ ؿشوت ّب ٍ ًْبدّب، اختيبس ٍ ّوچٌيي تؼبهل ٍ ّوبٌّگي ثب ػبیش دػتگبُ

ّبي ؿْشي ٍ سٍػتبیي وـَس، ثيؾ اص پيؾ فشاّن  ّبي تحمك ؿؼبس ػبل جبسي سا دس ػشصِ صهيٌِ ٍ ...،
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ثِ  ّبي وـَس ّب ٍ دّيبسي َي ؿْشداسيٍ پيگيشي اص ػ اجشالبثل  دس ایي خصَف اّن الذاهبت ًوبیٌذ.

 ؿَد؛ هيثٌذي  ؿشح ریل طجمِ

 سازي: آمًزش ي فرهىگ -الف

 ؛ّبي هشتجط آهَصؽي  اسایِػبصي ٍ  ّبي تشٍیجي ٍ تجليغي ثشاي فشٌّگ گيشي اص ظشفيت ثْشُ -

ّبي  ثٌيبى ٍ تـىلّبي داًؾ  تـَیك ٍ تشغيت هشدم ثِ ٍیظُ جَاًبى ٍ صًبى ثِ تـىيل ؿشوت -

  ؛تَليذي ٍ وبسآفشیٌي

  ؛تـَیك ٍ تشغيت ؿْشًٍذاى ثِ اػتفبدُ اص وبالّبي داخلي -

استمبي ػطح هـبسوت صًبى ٍ تَاًوٌذػبصي آًبى جْت هـبسوت ّوىبسي ٍ تؼبهل دس ساػتبي  -

 ؛فؼبل دس ػشصِ تَػؼِ التصبد هحلي

 ؛آًْب ثٌيبى، هحصَالت ٍ تَليذات  ّبي داًؾ ؿٌبػبیي ٍ سصذ ؿشوت -

ّبي  آًْب هتٌبػت ثب ٍظبیف ٍ هبهَسیت ثٌيبى، هحصَالت ٍ تَليذات  ّبي داًؾ ؿشوت ثٌذي طجمِ -

، هذیشیت ؿْشي ٍ سٍػتبیي )اص لجيل حول ٍ ًمل ٍ تشافيه، ػوشاى، خذهبت، ایوٌي، پؼوبًذ

 ؛ٍ . . .( َّؿوٌذػبصي

  ثٌيبى؛ ّب ثِ هشاوض داًؾ ّب ٍ دّيبسي ّبي تىٌَلَطیه ؿْشداسي سػبًي ٍ اًؼىبع ًيبصهٌذي اطالع -

ثٌيبى ٍ وبسآفشیٌبى دس اهَس هشتجط ثب هذیشیت ؿْشي ٍ  اي هشاوض داًؾ گيشي اص خذهبت هـبٍسُ ثْشُ -

 سٍػتبیي؛

گيشي اص پتبًؼيل آًْب دس ساػتبي حوبیت اص وبسآفشیٌبى ٍ  تـَیك ٍ تشغيت خيشیي ٍ ثْشُ -

 ثٌيبى؛ ّبي داًؾ ؿشوت

ثٌيبى، وبسآفشیٌبى ٍ  ّبي داًؾ آٍسي ثِ هٌظَس ثبصدیذ ؿشوت فيسیضي ٍ اجشاي تَسّبي  ثشًبهِ -

   ّب. ّب ٍ دّيبسي جَاًبى اص ًيبصّبي دليك ؿْشداسي

 

 گري: پطتیباوی ي تسهیل -ب -

 ؛داًؾ ثٌيبى، داًبیي هحَس ٍ هـَق خالليت ٍ سٍػتبي اّتوبم دس تحمك ؿْش -

هجَصّبي هشتجط ثب وؼت ٍ وبس ٍ ّب دس ساػتبي تؼْيل ؿشایط ٍاگزاسي  اصالح فشآیٌذّب ٍ سٍیِ -

  ؛اؿتغبل دس ػطح ؿْش یب سٍػتب
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( لبًَى اجشاي 7( ٍ )1َاد )لبًَى اصالح هاتصبل ثِ دسگبُ هلي هجَصّبي وـَس هَضَع  -

 11/11/۳۳هصَة )ّبي ولي اصل چْل ٍ چْبسم لبًَى اػبػي ٍ اصالحبت ثؼذي آى  ػيبػت

دس ساػتبي تؼْيل دس صذٍس هجَصّبي صبدسُ اص ػَي ؿْشداسي ٍ  ،(هجلغ ؿَساي اػالهي

  ؛دّيبسي

ثٌيبى دس  ّبي داًؾ گيشي اص ظشفيت ؿشوت ثشاي ایجبد، تَػؼِ ٍ ثْشُّبي الصم  هـَق ي اسایِ -

 ؛ؿْشي ٍ سٍػتبیي سٍي هذیشیت پيؾ حل هؼبیل ٍ هـىالتٍ اهَس اًجبم ثْيٌِ 

  ؛ثٌيبى ّبي داًؾ ظشفيت ؿشوتگيشي اص  تالؽ ثشاي خلك اسصؽ ثب ثْشُ -

ّبي صایذ ٍ دػت ٍ پب گيش ثِ هٌظَس وبّؾ  حزف یب اصالح همشسات، ضَاثط ٍ دػتَسالؼول -

  ؛سیؼه ٍ سفغ هَاًغ

دّيبسي ثب طي فشآیٌذّبي ػَاسض هحلي ٍ ثْبي خذهبت ؿْشداسي یب ثخـَدگي یب تخفيف دس  -

 ؛لبًًَي الصم

 ؛وؼَتبى، ٌّشهٌذاى ٍ تَليذوٌٌذگبى ؿْش یب سٍػتب پيؾوبسآفشیٌبى، تـَیك، تجليل ٍ ًىَداؿت  -

  ؛سٍػتبیيٍ  هذیشیت ؿْشيحَصُ ثٌيبى دس  داًؾّبي  ٍ خذهبت ؿشوتاػتفبدُ اص هحصَالت  -

گزاساى ثب  گزاسي ؿْش یب سٍػتب ٍ جلت هـبسوت ػشهبیِ ّبي ػشهبیِ اّتوبم دس هؼشفي ظشفيت -

  ؛سٍیىشد داًؾ ثٌيبى

  ؛هلي دس تبهيي ًيبصّبي ؿْشداسي ٍ دّيبسيثخـي ثِ تَليذات  اٍلَیت -

ثٌيبى ٍ وبسآفشیٌبى دس  ّبي داًؾ اّتوبم دس اجشاي وبهل لَاًيي ٍ همشسات حوبیتي هشتجط ثب ؿشوت -

 ّب؛ ّب ٍ دّيبسي حيطِ ٍظبیف ٍ هؼئَليت ؿْشداسي

گيشي اص  ثْشُّب ثب  دّيبسيّب ٍ  ًيبصّبي تىٌَلَطیه ؿْشداسي ثيٌي اػتجبسات الصم ثشاي سفغ پيؾ -

 ثٌيبى؛ ظشفيت هشاوض داًؾ

 ثٌيبى، ثِ ؿْشّبي خَاّشخَاًذُ. حوبیت اص تَػؼِ صبدسات داًؾ -

 

 :یوهادي ي زیرساخت -ج

ثٌيبى ثشاي ووه ثِ حل  ّبي داًؾ ٍسص ثب حضَس وبسآفشیٌبى ٍ ؿشوت ّبي اًذیـِ تـىيل ّيبت -

 هؼبیل ٍ هـىالت پيؾ سٍي هذیشیت ؿْشي ٍ سٍػتبیي 
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یب فضبّبي الصم ثشاي ثشٍص ٍ ظَْس خالليت، وبسآفشیٌي ٍ ًَآٍسي دس ؿْش یب ّب  اختصبف هىبى -

 ؛ثب سػبیت لَاًيي ٍ همشسات هشثَطِ سٍػتب

ّبي تَليذي ٍ  تغييش وبسثشي اساضي هَسد ًيبص ٍ هٌبػت ثشاي تَػؼِ فؼبليت ثشايّوىبسي  -

  ؛صا اؿتغبل

  .صا ّبي تَليذي ٍ اؿتغبل ًيبص ثشاي فؼبليت هَسد ٍ خذهبتي ّبي ػوشاًي صیشػبختتبهيي  -

ي فشٍؽ ٍ ثبصاسیبثي تَليذات ثشا ّبي هحلي ٍ ... ّب، ثبصاسچِ ثشگضاسي ًوبیـگبُ ثشايّوىبسي  -

 ؛ثٌيبى وبسآفشیٌبى ٍ هحصَالت داًؾ

ایجبد فضبّبي الوبسي هٌبػت ثشاي ػبهبًذّي ٍ اػتمشاس صٌبیغ ٍ هـبغل تَليذي ٍ داًؾ ثٌيبى  -

 ؛ّبي هشتجط ػبیش دػتگبُثب ّوىبسي 

 ؛ّبي هـتشن ثٌيبى دس اًجبم پشٍطُ ّبي داًؾ ّوىبسي ثب وبسآفشیٌبى ٍ ؿشوت -

  ؛ّب ّب ٍ لبثليت اّتوبم دس ایجبد ثشًذّبي ؿْشي ٍ سٍػتبیي هتٌبػت ثب ظشفيت -

ثٌيبى، وبسآفشیٌبى ٍ  ّبي داًؾ ّبي تَليذي، ؿشوت هـبسوت جْت تْيِ ثبًه اطالػبت جبهغ ثٌگبُ -

 ؛هـبغل ؿْشي یب سٍػتبیيػبیش 

ػبیش ًْبدّبي  هشاوض ًَآٍسي ٍٍ ّبي فٌبٍسي  لطتثٌيبى،  ّبي خالق ٍ حوبیت اص خبًِ تَػؼِ -

 .دس ػطح هٌبطك ٍ هحالت، هشتجط

آٍسي، هشاوض سؿذ ٍ فضبّبي وبس اؿتشاوي هَجَد دس هٌطمِ )ؿْش یب  ّبي ػلن ٍ في تؼبهل ثب پبسن -

 سٍي آًْب؛ هَاًغ ٍ هـىالت پيؾسٍػتب( ٍ اّتوبم دس ساػتبي سفغ 

 پزیش دس ؿْشّب ٍ سٍػتبّبي وـَس؛ گزاسي سیؼه ّبي ػشهبیِ ووه ثِ ایجبد ٍ تَػؼِ صٌذٍق -

 

 وظارت ي پايش:

سثط ػبصهبى، ًوبیٌذگبى هٌتخت  ّب ٍ دفبتش ري اي ثب ػضَیت هؼبًٍت دس ػطح هلي، دثيشخبًِ -

ّبي  ّب ٍ دّيبسي سثط دس هحل ػبصهبى ؿْشداسي ًظشاى ري ّب ٍ اػبتيذ ٍ صبحت ؿْشداسي

وـَس تـىيل ٍ ضوي اّتوبم دس ساػتبي ًظبست ٍ پبیؾ هؼتوش ٍ ادٍاسي ایي اثالغيِ، ًؼجت 

ّب ٍ ّوچٌيي هَاًغ ػيبػتي ٍ اجشایي تحمك ؿؼبس  ّب ٍ لبثليت ّب، فشصت ثِ ؿٌبػبیي ظشفيت

 ًوبیذ.   ػبل الذام ٍ پيگيشي هي
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ّبي ّوبٌّگي اهَس ػوشاًي  دس ساػتبي ووه ثِ تحمك ؿؼبس ػبل دس ػطح اػتبى، هؼبًٍت -

، ًؼجت ثِ تـىيل وبسگشٍُ اػتبًي هشثَطِ ثب ػضَیت ؿْشداساى ٍ دّيبساى هٌتخت، هَظفٌذ

 ًوبیٌذ.  ثٌيبى هٌتخت الذام  ّبي داًؾ سثط ٍ وبسآفشیٌبى ٍ ؿشوت ّب ٍ ًْبدّبي ري بُدػتگ

ٍ  ثَدُداس  هؼبًٍت ّوبٌّگي اهَس ػوشاًي اػتبًذاسي، هؼئَليت ًظبست ثش حؼي اجشا سا ػْذُ -

ّبي تبثؼِ سا ثِ صَست هٌظن ٍ ادٍاسي  ّب ٍ دّيبسي هىلف اػت گضاسؽ ػولىشد ؿْشداسي

 ّبي وـَس اسػبل ًوبیذ.  ّب ٍ دّيبسي ( ثشاي ػبصهبى ؿْشداسيهبُ یىجبس دٍ)ّش 


