گروه كوهنوردي كاسپين
شرح وظايف دبير جلسه
ماده )1دبيش بِ فشدي گفتِ هي ضَد كِ بشاي تٌظين صَستجلسِ ّبي جلسِ ّابي هجواع وواَهي ٍ
ّيئت هذيشُ اًتخبة هي گشدد.
تبصره :دبيش هي ببيست اص اوضب سسوي گشٍُ ببضذ.
مادهّ )2ش بخص هي تَاًذ يك دبيش جذاگبًِ يب يك دبيش بشاي ّوِ بخطْب دس ًظش گشفتِ ضَد.
تبصرهٍ :1ظبيف دبيش بِ صَست جذاگبًِ بِ ايي ضشح هي ببضذ :اوضبء ّيئت هذيشُ ياب ّيئات اهٌاب اص
بيي خَد يب اوضبء گشٍُ يك ًفش سا بِ وٌَاى دبيش جلسِ اًتخبة هي ًوبيٌذ.
تبصره :2اگش دبيش اص بيي اوضب گشٍُ اًتخبة گشديذ ايطبى فبقذ ساي هي ببضذ.
ماده )3دبيش جلسِ هَظف است قبل اص جلسِ دستَس جلسِ ،سٍص ،سابوت ،جلساِ سا باِ ا اعض اوضاب
بشسبًذ.
ماده )4دبيش جلسِ هي ببيست صهبى جلسِ سا ًسبت بِ دستَس جلساِ ٍ ًيابص افاشاد جْات بشسساي ٍ
هزاكشُ هذيشيت ًوَدُ ٍ صَستجلسِ تٌظين ضذُ سا بعذ اص اهضبء ببيگبًي ًوبيذ.
ماده )5دبيش جلسِ ببيست اسبهي حبضشيي ٍ غابيبيي جلساِ سا تبات ًواَدُ تاب كسابًي كاِ غيبات
غيشهَجِ داسًذ سا بِ ا عض ببصسس  ،سئيس ّيئت هذيشُ بشسبًذ.
ماده )6بِ َس كبهل اداسُ كشدى جلسِ ّب بِ وْذُ دبيش هي ببضذ .لزا باشاي اداسُ كاشدى جلساِ اگاش
كسي بي ًظوي ًوبيذ هي تَاًذ گضاسش خَد سا هستقيوب بِ هجواع وواَهي بابيتشيي هشجاع ت اوين
گيشي گشٍُ اوعم ًوبيذ.
ماده )7دبيش هَظف است ه َببت اجشايي سا بِ كويتِ ّبي ريٌفع بعذ اص اهضابء سئايس ياب هاذيش باِ
كويتِ ّبي هشبَ ِ گشٍُ ابعغ ًوبيذ.

ماده )8توبهي هَاسدي كِ هي ببيست دس جلسِ ّيئت اهٌب ٍ يب ّيئات هاذيشُ هاي ببيسات اواعم ٍ
بشسسي ضَد ببيذ بِ دبيش هشبَ ِ تحَيل گشدد تب دبيش ًسبت بِ صهبى جلسِ آًْب سا هطشح ًوبيذ .البتاِ
اّويت هَضَوبت بب ّوبٌّگي هذيش گشٍُ بقِ بٌذي هي گشدد.
تبصره :هَاسدي كِ تَسط ببصسس يب هشاجع ببيتش اوعم هي گشدد داساي اّويت ًخست هي ببضذ.
ماده )9تْيِ پيص ًَيس هكبتببت ٍ اخز اهضبء ٍ هْوَس كاشدى ًبهاِ ّابي اسسابلي ٍ تبات دس دفتاش
اًذيكبتَس .
ماده )11توبهي ًبهِ ّبي سسيذُ بِ گشٍُ بعاذ اص اهضابء ٍ دساتَس هاذيش گاشٍُ بعاذ اص تبات دس دفتاش
اًذيكبتَس بِ هسئَل هشبَ ِ اسجبض خَاّذ ضذ.
ماده )11دبيش گشٍُ ّوكبسي هستقين بب ببصسس ٍ ًوبيٌذُ ّيئت هَسس خَاّذ داضت.
ماده )12اگش اختيبساتي اص ٍظبيف هذيش گشٍُ اگش بِ اٍ تٌفيز گشديذُ بَد ببيذ بق ضَابط گشٍُ اًجابم
ٍظيفِ ًوبيذ.

