گروه كوهنوردي كاسپين
هيئت مديره و مدير گروه
(شرح وظايف)
ماده  )1اػضبء ّيئت هذيرُ تَسط اًتخبثبت طجق اسبسٌبهِ گرٍُ در هجوغ ػوَهي گرٍُ اًتخبة هيي
گردًذ.
ماده  )2در جلسِ ّيئت هذيرُ هي ثبيست هذير گرٍُ از ثيي كسبًي كِ ثِ ّيئت هذيرُ راُ يبفتِ اًيذ
طجق قَاًيي اًتخبة گردد.
ماده  )3در جلسِ ّيئت هذيرُ هسئَليي كويتِ ّب از ثيي اػضبي ّيئت هذيرُ تَسيط ويَد اػضيبي
ّيئت هذيرُ اًتخبة هي گردًذ
ماده ّ )4يئت هذيرُ ثبيذ از ثيي وَد يب اػضبي گرٍُ يك ًفر را ثِ ػٌَاى دثير جلسِ اًتخبة ًوبيٌيذ
تب طجق ضرح ٍظبيف وَد اًجبم ٍظيفِ ًوبيذ.
تجػرُ :هذير ثبيذ حتوبً از اػضب رسوي گرٍُ ثبضذ.
ماده  )5جلسبت ّيئت هذيرُ حذاقل هبّي يك ثبر ثرگسار ضَد.
ماده  )6اػضب ّيئت هذيرُ هَظف ّستٌذ در توبهي جلسبت ضركت ًوبيٌيذ در ييير ايٌػيَرت ػيذم
حضَر وَد را ثِ اطالع هذير گرٍُ ثِ غَرت كتجبً ثرسبًذ .در يير ايٌػَرت ييجت ييير هَجيِ وَاّيذ
ثَد.
ماده  )7ثررسي ػولكرد كويتِ ّب ٍ ارائِ ثيالى كبري در چبرچَة ٍظبيف تؼييي ضذُ.
ماده  )8توبهي اػضب ّيئت هذيرُ هي ثبيست غَرتجلسِ ّب را اهضيبء ًويَدُ ٍ دثيير ّير كويتيِ در
وػَظ ثِ ًتيجِ رسيذى هػَثبت ّيئت هذيرُ ثبيذ تالش وَد را ثٌوبيٌذ.
ماده  )9ريبست جلسِ ّبي ّيئت هذيرُ تَسط هذير گرٍُ هي ثبضذ.
ماده  )11هذير گرٍُ هي تَاًذ ّر يك از اػضب را ثذٍى حق راي ثِ جلسبت دػَت ًوبيذ.
ماده  )11در وػَظ هسئَليي كويتِ ّب كِ ثبػث ثي ًظوي در جلسبت ّيئيت هيذيرُ ييب ػولكيرد ٍ
ضؼيف ثبضٌذ ثب تأئيذ ثبزرس در وَاست استيضبح را ثِ هجوغ ػوَهي ثذّذ.

ماده  )12اػضبي ّيئت هذيرُ در غَرت تطخيع هي تَاًٌذ هذير گرٍُ را ولغ ًوبيٌذ .
ماده  )13هذير گرٍُ ثِ غَرت هستقين ثر ػولكرد ٍ توبهي كويتِ ّب ٍ اػضب ًظبرت هستقين دارد
ماده  )14هذير گرٍُ هي تَاًذ از ثيي اػضب گرٍُ افرادي را ثِ ػٌَاى هطبٍر اًتخبة ًوبيذ.
ماده  )15توبهي اسٌبد هبلي پرداوت ٍ ّسيٌِ ثبيست ثِ تأئيذ هذير گرٍُ ثرسذ.
ماده  )16توبهي ّسيٌِ ّبي كِ طجق تَافق اػضبي ّيئت هذيرُ سيقف تؼيييي هيي گيردد ثيب ي ى
سقف ثبيذ هػَثِ ّيئت هذيرُ را داضتِ ثبضذ .هخػَغبً در وػَظ ٍسبيل فٌي ٍ ّسيٌِ ّبي سٌگيي
ّر كويتِ.
ماده )17توبهي ًبهِ ّب ارسبلي از وبرج گرٍُ ثبيذ ثِ دسيت هيذير گيرٍُ رسييذُ ٍ دسيتَر رسييذگي
غبدر گردد .توبهي ًبهِ ّبيي كِ گرٍُ غبدر هي گردد ثبيذ ثِ تأئيذ هذير گرٍُ ٍ در غَرت ًجَد هيذير
گرٍُ ثِ اهضبء قبئن هقبم هذير گرٍُ ثرسذ.
ماده  )18هذير گرٍُ ًوبيٌذُ گرٍُ كٌََّردي كبسپيي در هجبهغ ويبرج از گيرٍُ هيي ثبضيذ كيِ ثير
حست دػَت يب ٍظيفِ در ًْب ضركت هي ًوبيذ ٍ در غَرت لسٍم فرد داراي غالحيت ثيِ جيبي ويَد
هؼرفي هي ًوبيذ.
ماده  )19هذير گرٍُ هَظف است ًسجت ثِ هػَثِ ّيئت هذيرُ ثراي ّر سِ هبُ يب ضيص هيبُ هجويغ
ػوَهي را ثرگسار ًوبيذ ٍ ادارُ هجوغ تَسط دثير هجوغ هي ثبضذ.
ماده  )21هذير گرٍُ ًظبرت هستقين ثر تطكيل پرًٍذُ اػضبي گرٍُ را دارد.
ماده  )21هذير گرٍُ ًظبرت هستقين ثر كبرت ثيوِ ٍرزضي را دارد.
ماده  )22در هجوَع توبهي ػولكرد گرٍُ هسئَليت ى ثِ ػْذُ هذير گرٍُ هي ثبضذ.
ماده  )23پيگيري ٍ ثررسي در وػَظ رضذ گرٍُ ثب ثرًبهِ ريسي ثلٌذ هذت ٍ كَتبُ هذت
ماده  )24تػَيت ٍ تٌظين تقَين ٍرزضي گرٍُ ثراي فَاغل هختلف
ماده  )25رسيذگي ثِ هطكالت ثِ ٍجَد هذُ در گرٍُ حل ٍ فػل ى ثيب در ًظير گيرفتي تطيَيق ٍ
تٌجيِ

ماده  )26ييجت ّر يك از اػضب در سِ جلسِ هتَالي يب چْبر جلسِ هتٌبٍة د ر  6هبُ ّيئيت هيذيرُ
هي تَاًذ از فرد وبطي سلت هسئَليت كٌذ
ماده  )27گسارش ثبزرس در وػَظ هبدُ  01در ئيي ًبهِ ثبزرس هي ثبيست در اٍليي جلسيِ ثييبى
ضَد.
ماده  )28توبهي تػويوبت كويتِ ّب ثراي اجرا ضذى كِ وبرج از ئيي ًبهِ داوليي هيي ثبضيذ ثبييذ
هػَثِ ّيئت هذيرُ را داضتِ ثبضذ.

