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 :اساسنامه و خط مشی خدماتی جلسات مجازی شورای منطقه ایران

. با در نظر گرفتن درخواست نمایندگان نواحی و همچنین با توجه به مدت زمان تعطیلی جلسات حضوری شورای 1

منطقه طرح های موجود برای اجرا در دستور کار قرار می گیرد و قبل از اجرا، نظر سنجی در جهت اجرای آن 

 گرداننده صورت می پذیرد.توسط 

. قابل توجه است که نظر سنجی فوق از طریق پیامک در فضای مجازی انجام می شود و پس از جمع بندی نتیجه 2

 به نمایندگان ارائه می گردد.

. برگزاری جلسات شورای منطقه به صورت ماهانه در فضای مجازی با اطالع رسانی قبلی و همچنین ارائه فرمت 3

این جلسه مختص ارائه گزارش اقدامات خدمتگزاران و همچنین بررسی طرح های خدمتگزاران می ) برگزاری

باشد و سئواالت نسبت به خدمات خدمتگزاران به منشی تحویل می شود و خدمتگزار مربوطه می بایست پس از 

 د(ساعت پاسخ سئواالت را به صورت مکتوب از طریق منشی منطقه در اختیار نواحی قرار ده 22

. جلسات مجازی صرفاً زمانی که جلسات حضوری شورای منطقه برگزار نمی شود شکل می گیرد و مصوبات آن 4

 رسمیت دارد.

 . در جلسات مجازی شورای منطقه انتخاب خدمتگزاران انجام نمی شود.5

ه در اختیار . مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی گزارش های خود را یک هفته قبل از برگزاری جلس6

 رابطین نواحی قرار دهند.

 ساعت بعد از برگزاری در اختیار نواحی قرار می گیرد. 22. صورتجلسه جلسات مجازی شورای منطقه 2

روز یکبار جهت هماهنگی بیشتر و گفتگو راجع به چگونگی ارائه  15. جلسات هماهنگی خدمتگزاران به صورت 8

 خدمات برگزار می شود.

 :کمیته های فرعی

 . نیازها از طریق برقراری ارتباط با کمیته های فرعی نواحی و همچنین رابطین نواحی دریافت می شود.1

ماه یکبار برگزار می شود. در این جلسه  2. برگزاری جلسات هماهنگی کمیته های فرعی منطقه با نواحی هر 2

ا می توانند بنابر ضرورت هر ماه یکبار حضور و غیاب انجام شده و گزارش آن ارائه می شود. )مسئولین کمیته ه

 هم این جلسه را برگزار کنند که الزم است این مورد از قبل به تایید رابطین برسد(

. جلسات هماهنگی کمیته های فرعی منطقه با نواحی به صورت بسته )فقط با مسئولین کمیته های فرعی 3

 نواحی( برگزار گردد.

 نند کارگاه آموزشی برگزار نماید.. در این جلسات کمیته ها می توا4

 . همکاری با نواحی برای برگزاری کارگاه های مجازی در صورت نیاز نواحی5

 . تامین نیازهای آموزشی نواحی 6

. کمیته های فرعی برای برگزاری کارگاه مجازی سراسری الزم است طرح خود را به منطقه ارائه دهند و منطقه 2

 ید. در این خصوص تصمیم گیری نما

 . اعزام خدمتگزار به جلسات مجازی کمیته های فرعی نواحی در صورت نیاز نواحی8

 نکته:
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 . ارائه گزارش مکتوب از اقدامات انجام شده به صورت دوماه یکبار به نواحی1

. قبل از برگزاری کارگاه آموزشی یک هفته جلوتر باید برنامه مربوطه جهت تایید در اختیار نمایندگان نواحی 2

 قرار گیرد.

 . هیچ طرح و برنامه ای بدون اطالع قبلی نمایندگان نواحی قابل اجرا نمی باشد.3

. برگزاری جلسات هماهنگی کمیته های با برنامه و فرمت مشخص یک هفته قبل از برگزاری در کانال گزارشات 5

 شورای منطقه  اطالع رسانی شود.

 گرداننده بود حتما درخواست شود.. در جلسات هماهنگی اگر نیاز به حضور نایب 6

 توضیحات:

 . جهت تایید برنامه ها نیاز به رای نصف به عالوه بیشتر نمایندگان وجود دارد.1

ماه یکبار توسط منشی به صورت مکتوب در اختیار نواحی  4. آرشیو از رای های گرفته شده تهیه می شود و هر 2

 قرار می گیرد.

 ند که برنامه های خود برای روزهایی که شرایط عادی می شود را داشته باشند.. تمامی خدمتگزاران مکلف هست3

جلسه برسد  2. حضور و شرکت تمام خدمتگزاران در جلسات مجازی الزامی می باشد و غیبت ها اگر به بیش از 4

ده در خدمتگزار در نقطه پاسخگویی قرار می گیرد و سپس برای آن رای گیری می شود. )همانند مورد درج ش

 اساسنامه شورای منطقه(

. جلسات شورای منطقه دارای صورتجلسه می باشد و محتوای آن تصمیمات و گزارشات خدمتگزاران و لیست 5

 حضور و غیاب می باشد.

 . روش اداره کردن جلسات شورای منطقه و تصمیم گیری ها مطابق اساسنامه شورای منطقه می باشد.6

به پایان می رسد در صورت تمایل خود خدمتگزار با دریافت رای وجدان در  . خدمتگزارانی که خدمات شان2

جلسه مجازی تا عادی شدن شرایط برای برگزاری جلسه حضوری خدمات خود را انجام می دهند. )در صورت 

 عدم تمایل به خدمت مطابق اساسنامه خدمات بالتصدی توسط نایب گرداننده و کادر اداری انجام می شود(

 اولین جلسه شورای منطقه که به صورت حضوری برگزار شود انتخابات خدمتگزاران برگزار می شود.. در 8

 . روش اعالم نیاز نواحی برای دریافت خدمات بر اساس رویه همیشگی شورای منطقه باشد.9

ه شد. . به تیم گردانندگی برای مشخص کردن تاریخ، زمان و ساعت برگزاری جلسه مجازی منطقه اختیار داد11

 الزم به توضیح است این جلسه یک هفته قبل از برگزاری به اطالع رابطین نواحی برسد.

. به تیم گردانندگی اختیار داده شد که از مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی برای مدیریت و 11

 گردانندگی بهتر جلسه استفاده کند.

 

 

 


