گروه كوهنوردي كاسپين
آئين نامه بازرس گروه
ماده )1ثبصسس تَسط اًتخبثبت دس هجوغ ػوَهي گشٍُ ثِ هذت  2سبل اًتخبة هي گشدد.
ماده )2ثبصسس هي تَاًذ دس توبهي جلسبت ّيئت هذيشُ ثذٍى حك ساي ششكت ًوبيذ .تب توبهي هَاسد
هصَة شذُ خالف اسبسٌبهِ ٍ اّذاف گشٍُ ًجبشذ.
ماده )3ثب صسس ثش توبهي اسكبى گشٍُ شبهل ّيئت هذيشُ ،كوتِ ّب ٍ جلسبت هجوغ ػوَهي ًظبست
داسد.
ماده  )4ثبصسس هي ثبيست ثِ تشتيت اسكبى كِ ركش هي گشدد گضاسش ػولكشد خَد سا ثِ صَست دٍسُ
اي ،هَسدي ٍ يب دسخَاست ّش سكي اػالم ًوبيذ -1 .هجوغ ػوَهي گشٍُ كِ ثبالتشيي هشجغ تصوين
گيشي گشٍُ هي ثبشذّ -2 .يئت هذيشُ ّ -3يئت هَسس
ماده )5ثبصسس طجك ٍظيفِ هي ثبيست ثش حشكت گشٍُ ٍ اسكبى اجشايي ًظبست كشدُ ٍ گضاسش ّبي خَد
سا ثذٍى دس ًظش گشفتي افشاد فقط ٍ فقط ثِ خبطش گشٍُ ثذٍى ّيچ كن ٍ كبستي گضاسش ًوبيذ.
ماده )6ثبصسس هي ثبيست ّش توبهي جلسبت هجوغ ػوَهي ششكت ًوبيذ.
ماده  )7هجوغ ػوَهي ثش ػولكشد ثبصسس ًظبست هي كٌٌذ هجوغ ػوَهي ثِ طَس هستقين هي تَاًذ
ثبصسس سا استيضبح ًوبيذ.
ماده )8ثبصسس ثِ گًَِ اي ػول ًوبيذ تب ثتَاًذ اػتوبد اػضبي گشٍُ سا ًسجت ثِ خَد جلت ًوبيذ.
ماه )9ثبصسس هي تَاًذ ًسجت ثِ ػولكشد ضؼيف يب اخالق غيشٍسصشي ّش يك اص اػضب ثِ ّيئت هذيشُ
گضاسش ًوبيذّ .يئت هذيشُ هي ثبيست دس اٍليي جلسِ دس خصَص آى ػضَ تصوين گيشي ًوبيذ.
ماده )11ثبصسسي ثِ جضء حفظ ٍ حشاست اص گشٍُ هي ثبيست ثِ خبسج گشٍُ ًيض ًگبّي فشاتش داشتِ ثبشذ
تب گشٍُ دس هسيش خَد حشكت ًوبيذ.
ماده )11ثبصسس هي ثبيست ثش ػولكشد هبلي گشٍُ ًظبست داشتِ ثبشذ.
ماده )12ثبصسس هي ثبيست ًسجت غبي جيي جلسبت ّيئت هذيشُ اطالع كبهل داشتِ ٍ طجك اسبسٌبهِ ٍ
آئيي ًبهِ داخلي ّيئت هذيشُ گضاسش خَد سا كبهل ًوبيذ.
ماده )13دس جلسِ ّيئت هذيشُ جْت اًتخبة هذيش گشٍُ ثبصسس ثبيذ ًظبست هستقين داشتِ ثبشذ.

تبصره :ثؼذ اص گزشت ّ 3فتِ اص اًتخبثبت اگش تَسط ّيئت هذيشُ هذيش گشٍُ اًتخبة ًگشديذ ثبيذ
ثبصسس تقبضبي هجوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ًوَدُ تب هجوغ ػوَهي ًسجت ثِ اًتخبة هذيش گشٍُ تصوين
گيشي ًوبيذ.
ماده  )14ثبصسس هي تَاًذ جْت استيضبح ّش يك اص اػضب ّيئت هذيشُ كتجبً ثِ هجوغ ػوَهي اػالم
داسد ٍ هجوغ ػوَهي ثؼذ اص شٌيذى صحجتْبي ثبصسس ٍ ػضَ استيضبح شذُ تصوين گيشي الصم ثٌوبيذ.

