
  دستور العمل داخلي شوراي استان
  3اصالحيه شماره 

  رييس سازمان رياست جلسات شوراي استان را بعهده دارد.-1ماده
، نايب رييس ، دبير و خزانه داربعهده رييس سني جلسه  اداره جلسه براي انجام انتخابات رييس -2ماده 

  خواهد بود .
  ق باشد. رييس سني جلسه نميتواندكانديد براي عناوين فو – 1
انجام انتخابات رييس، نايب رييس،دبيرو خزانه دار شوراي استان با ورقه و بصورت مخفي انجام  -2

  ميشود.
در صورت برابر بودن آراي رييس، نايب رييس، دبير و خزانه دار شوراي استان حسب مورد فرد  -3

  منتخب به قيد قرعه تعيين مي شود.  
مان صدور حكم رييس شورا توسط وزير جهاد كشاورزي  بعهده نايب اداره جلسات شوراي استان تا ز -4

  رييس شوراي استان خواهد بود
محل تشكيل جلسات شوراي استان در ساختمان سازمان استان ميباشد. تشكيل جلسات در محل  -3ماده 

  ديگر حسب ضرورت به تصويب شوراي استان ميرسد.
نفر از اعضاي شوراي استان و باراي  5اد موافق حداقل بركناري رييس شوراي استان با پيشنه -4ماده 

كتبي موافق هشت نفر از اعضاي شورا مبني بر پذيرش پيشنهاد تغيير رييس شوراي استان، انتخابات مجدد 
  براي تعيين رييس شوراي استان برگزار خواهد شد.

به شوراي  "خود را كتباپيشنهاد دهنده گان بر كناري رييس شوراي استان الزم است داليل   - 1تبصره
  استان براي بررسي و تائيد ارائه كنند.

پس از تائيد پيشنهاد تغيير رييس شورا توسط شوراي استان انجام انتخابات براي انتخاب رييس  - 2تبصره
  اين دستورالعمل انجام ميشود 2جديد شوراي استان بر اساس مفاد ماده 

  ه بعهده نايب رييس شورا مي باشد.در غياب رييس شوراي استان اداره جلس-5ماده
مصوبات شوراي استان پس ازرسميت جلسه با راي موافق اكثريت مطلق حاضرين معتبر مي  -6ماده 
  باشد .

ترتيب واولويت قرارگرفتن موضوعات دستور كار شوراي استان با تصويب شورا در غير اينصورت با -1
  .هما هنگي دبيرو رييس شوراي استان تعيين مي گردد

ترتيب و اولويت درج موضوعات ارجاعي از طرف رييس شورا در دستور جلسه به عهده دبير خانه  - 2
  شورا با هماهنگي رييس شورا مي باشد



متن موضوعات دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه از طريق ايميل براي اعضاي شورا   -3
  ارسال ميگردد. 

و به تشخيص خود  از صاحب نظران بخش كشاورزي  استان و  رييس شورا مي تواند حسب ضرورت -4
  مسئولين سازمان استان براي اظهار نظر مشورتي در جلسات شورا دعوت بعمل آورد.

دستور جلسه توسط دبير شوراي استان مطرح و پس از طرح موضوع حد اكثر دو نفر مخالف ودو نفر  -5
ت و موافقت با موضوع صحبت مينمايند و در صورت موافق هر يك در زمان پنج دقيقه در خصوص مخالف

ضرورت پيشنهاد دهنده يا دبير خانه شوراي استان در ارتباط با موضوع توضيح خواهد داد سپس راي 
  گيري انجام ميشود.

اعضاي شوراي استان براي نطق پيش از دستورثبت نام ودر هر جلسه براساس نوبت تعين شده دو نفر  -6
  اكثر در يك زمان ده دقيقه نطق پيش از دستور خود را ايراد ميكند.از اعضاي شورا حد

ده دقيقه وقت اول هر جلسه براي ارائه اخبار مهم بخش كشاورزي استان وسازمان استان توسط  -7
  اعضاي شورا اختصاص مي يابد. 

 جلسات فوق العاده شوراي استان حسب ضرورت بنا به دعوت رييس شورايا درخواست يك سوم -8
اعضاي شوراي استان و موافقت اعضاء تشكيل ميگردد . تاريخ برگزاري جلسات فوق العاده در جلسه عادي 

  قبل از آن تعيين وحداقل ده روز قبل از طريق ايميل يا پيامك به اطالع اعضا رسانده ميشود.
توسط  ارجاع كار بررسي موضوعات به كميته هاي تخصصي حل مسئله شوراي استان كه اعضاي آن -9

  شوراي استان انتخاب ميگرد ند ، با آراي موافق نسبي اعضاي شوراي استان ميباشد.  
  نصاب هشت راي موافق براي مصوبات  شوراي استان  در موارد زير تعيين ميگردد.   -تبصره

  ورود به دستور تغييررييس ، نايب رييس، دبير و خزانه دار شوراي استان. -1
  لغو يا اصالح مصوبات قبلي شوراي استان. -2

دبير خانه شوراي استان مصوبات شورا را تنظيم وبه امضاي اعضاي شوراي استان ميرساندو  - 7ماده
  بصورت مكتوب و صوتي در سوابق نگهداري مي كند.

انه حق مذاكرات جلسات بطور كامل ضبط ودر آرشيو دبير خانه شوراي استان نگهداري ميگردد.دبير خ -1
  تكثير ونشر مشروح مذاكرات را ندارد.

  انتشار مصوبات شوراي استان با موافقت شورا انجام ميشود. -2
رييس شوراي استان مصوبات شورا را جهت اجراي مفاد آن به واحد هاي شهرستان و مسئولين ذيربط  -3

  سازمان استان ابالغ ميكند.



را براي اعضاي شوراي استان و دبير خانه شوراي  دبير شوراي استان صورت جلسات شوراي استان -4
  مركزي ارسال ميكند.

  جلسات عادي شوراي استان هر ماه حداقل يكبار تشكيل مي گردد. -8ماده
  حد اكثر مدت براي هر جلسه رسمي سه ساعت است . -تبصره
صميم گيري حضور اعضاء شوراي استان در جلسات عادي و فوق العاده شورا جهت اخذ رأي و ت -9ماده

  الزامي است .
باتوجه به لزوم رسميت جلسات، غيبت غير موجه هر يك از اعضاي شوراي استان بيش از سه  -10ماده

جلسه متوالي ويا چهار جلسه متناوب در سال به تشخيص رييس شورا به منزله انصراف از عضويت در 
  شوراي استان است.

سه حداقل سه روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه مراتب اعضاي شورا در صورت عدم امكان حضور در جل -1
  چگونگي عدم شركت خود در جلسه را كتبا به رييس شورا اعالم مي كند.

رييس شورا از طريق دبير خانه شورا غيبت غير موجه اعضاء را قبل از حد نصاب موضوع اين ماده  -2
  بصورت كتبي به آنان اعالم مي كند.

ير موجه بودن غيبت اعضاء را در شورا مطرح و نظر شورا را در خصوص رييس شوراي استان علل غ -3
خروج عضو با راي مخفي اخذ ودعوت از فرد جايگزين از اعضاي علي البدل ، ودر خصوص اعضاي 
انتصابي (بغير از نماينده وزير علوم كه از طريق سازمان مركزي انجام ميشود)انعكاس موضوع به دستگاه 

  معرفي فرد جايگزين اخذ و اقدام مي كند.اجرائي ذيربط براي 
طرح ها ، برنامه ها و پيشنهادات واصله در صورت نياز توسط دبير شورا با هماهنگي رييس  -11ماده

جهت طرح و  "سازمان به كميته هاي تخصصي حل مسئله ارجاع تا پس از بررسي كارشناسي مجددا
  تصويب به شوراي استان احاله گردد.

هاي تخصصي حل مسئله بر اساس موضوع در صورت نياز از صاحبنظران جهت حضور كميته  –تبصره 
در جلسات دعوت و پس از بررسي موضوع گزارش نتيجه بررسي هابه دبير خانه شوراي استان ارسال مي 

  گردد.
انطباق مصوبات شوراي استان با قانون سازمان، مصوبات شوراي مركزي وساير قوانين وآئين  -12ماده
هاي جاري كشور بعهده دبير و دبير خانه شوراي استان ميباشد. در صورت مغايرت مصوبات شوراي نامه 

استان با قوانين ،آئين نامه ها ي مرتبط و مصوبات شوراي مركزي دبير شورا ظرف دو هفته موظف به 
  اعاده آن به شورا براي رفع مغايرت يا لغو آن ميباشد.



شنهادات خود را پس از تصويب در شورا به دبير خانه شوراي شوراي استان طرح ها و پي -13ماده
  مركزي ارسال تا طبق ضوابط در دستور كار جلسات شوراي مركزي قرار گيرد.

طرح ها و پيشنهادات براي طرح در شوراي مركزي بايد داراي عنوان، موضوع، هدف و در راستاي  -تبصره
  ن تاسيس سازمان وساير قوانين موضوعه باشد.وظايف و اختيارات سازمان و منطبق با مفاد قانو

دبير خانه شوراي استان موظف است صورت جلسات شوراي استان را پس از امضاي اعضاي  -14ماده 
  شورا بطور مستمر براي دبير خانه شوراي مركزي ارسال كند   

   

   

   

   

   
 


