
                                            

 

شهرداری باغستان در نظر داردجهت باالبردن روحیه مشارکت داوطلبانه شهروندان در اداره امور شهر و تقویت ارتباط مردم با مدیریت 

شورای محترم شهر باغستان طرح انتخاب  9شماره  ری براساس مصوبه شهری و توسعه فعالیت های اجتماعی فرهنگی محالت شه

 گانه شهر باغستان  عملیاتی نماید. 8شهرداران محله را در محالت 

را از طریق فراخوان عمومی و بررسی صالحیت علمی و اجرایی این در همین راستا در نظر دارد افراد شایسته احراز عنوان شهردار محله 

 ت انتخاب نهایی به شورای محترم شهر معرفی نماید.افراد طی یک فرایند ارزیابی شناسایی و جه

دبیرخانه شهرداری باغستان و نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک انند با مراجعه به کلیه شهروندان واجد شرایط می تو

 .قدام نمایند 22/08/1400مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 

 شرایط اولیه احراز:

 سال سن 65حداکثر و 25داشتن حداقل  

ط شهرداری تعیین خواهد سکونت در شهر باغستان و محله مورد تقاضا جهت کاندیداتوری)براساس ادرس سکونت متقاضی توس 

 شد(

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای اقایان 

 نداشتن محکومیت کیفری مستلزم سلب حقوق اجتماعی 

الزم به ذکر است که سمت شهردار محله ،یک عنوان افتخاری بوده و افراد منتخب در هیچ شرایطی به استخدام شهرداری باغستان در 

 .نخواهند امد

 

 

 وظایف شهرداران محله:

 پل ارتباطی بین افراد ساکن در محله و شهرداری  

 جلب و جذب مشارکت های مالی و اقتصادی مردم جهت توسعه فعالیتهای عمرانی و خدمات شهری 

 نظارت بر کیفیت خدمات رسانی شهرداری به محله 

 ت شهریبرای تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیری انتقال پیشنهادات و انتقادات 

 نیاز سنجی عمرانی و اجتماعی محله و انعکاس به شهرداری  

 مشارکت در برگزاری مراسمات و برنامه های فرهنگی ،هنری و اجتماعی محالت شهر 

 

 

 

 



                                            

 فرم ثبت نام                                                                                     

 شهرداری باغستان -ن محلهافراخوان انتخاب شهردار                                              

 سال تولد: نام و نام خانوادگی:

 شغل: مدرک تحصیلی:

 وضعیت نظام وظیفه:معافیت        دارای کارت پایان خدمت کد ملی:

 

 خالصه تجربیات و فعالیت های فرهنگی،اجتماعی:

 ادرس منزل:

 تلفن همراه:                                                                                          تلفن ثابت:     

 پست الکترونیک:

 

 تاریخ و امضاء 

 مدارک مورد نیاز پیوست:

برای اقایان  پایان خدمتکپی کارت -4مدارک مربوط به محل سکونت متقاضی -3کپی مدرک تحصیلی -2اسنامه و کارت ملی .کپی شن1

 دو قطعه عکس-5

 ،فعالیت ها و ..... اخذ خواهد شد.نکته:پس از ارزیابی و انتخاب اولیه،سایر مدارک مورد نیاز مرتبط با تجارب
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