انجمن کوهنوردان ایران
آئین نامه کارگروه دفاتر نمایندگی
مقدمه :
کارگروه دفاتر نمایندگی به منظور تسهیل ارتباط تشکیالتی ما بین انجمن کوهنوردان ایران و دفاتر نمایندگی هاا واود
در سراسرکشور طبق مواد  3و  4اساسنامه براساس این آئین نامه تشکیل گردیده است.
بخش اول ) ارکان کارگروه دفاتر نمایندگی
ماده  : 1هیئت مدیره از بین وود ویا اعضاء فرد با صالحیت و آگاه به اهادا و اساسانامه و ااوابن انجمان را بعناوان
مسئول کارگروه دفاتر نمایندگی انتخاب می نماید.
تبصره  : 1رئیس هیئت مدیره ویا نماینده ایشان عضو این کارگروه می باشد
بخش دوم ) اهداف کارگروه دفاتر نمایندگی
ماده  : 2پیگیر جهت اجرا اهدا مواوع ماده  3آئین نامه دفاترنمایندگی
ماده  : 3ارتقاء کیفی و کمی دفاتر نمایندگی
ماده  : 4گسترش تعامل سازنده دفاتر نمایندگی با تشکیالت مرکز انجمن
بخش سوم ) وظایف کارگروه دفاتر نمایندگی
ماده  : 5وظایف کارگروه دفاتر نمایندگی با توجه به ماده  3دفاتر نمایندگی بشرح زیر بیان می گردد .
بند : 1تعامل سازنده با سایر کارگرو ها در جهت تحقق اهدا انجمن
بند  : 2کمک و همکار با کار گروه آموزش و پژوهش انجمن بارا برگازار دوره هاا آموزشای تخممای مادیریت
اجرایی جهت هیئت ها اجرایی دفاتر نمایندگی
بند  : 3کمک در برگزار همایش ها فملی و ساالنه و کالس ها علمی و کارشناسی باا هیئات هاا اجرایای دفااتر
نمایندگی و همکار کارگروه روابن عمومی انجمن در سراسر دفاتر نمایندگی ها کشور

بند  : 4شرکت درجلسات دفاتر نمایندگی در کلیه دفاتر و یا معرفی نماینده تام االوتیاردر این جلسات
بند  : 5شناسایی و استفاده از ظرفیت نمایندگی ها در راستا پیشبرد اهدا انجمن طبق اساسنامه آن
بند  : 6پی گیر نشست ها دفاتر نمایندگی و دریافت صورتجلسات آنها و رهنمودها الزم
بند  : 7پی گیر و دریافت گزارش برنامه ها اجراء شده و پاسخگویی دروواست ها آنها در چارچوب اساسنامه
بند  : 8پیگیر صورت ها مالی شش ماهه وساالنه و دریافت آن قبل از تاریخ انقضاء سال مالی
بند  : 9ابالغ و پیگیر مموبات هیئت مدیره انجمن در وموص فعالیت نمایندگی
بند  :11کمک در تهیه و تدوین برنامه ها دفاتر نمایندگی و همچنین کمک در حل مشکالت احتمالی پیش رو برا هار
نمایندگی
بند  : 11کمک و تبلیغ در جهت راه انداز دیگر دفاتر نمایندگی در شهرهایی که دفتر نمایندگی وجود ندارد
بند  : 12دریافت نظرات و پیشنهادات مسئولین دفاتر در وموص سیاست ها و عملکرد دفتر مرکز و پاردازش و انتقاال
به هیئت مدیره
بند :13تالش برا ایجاد ارتباط بین نمایندگی ها منطقه جغرافیایی همجوار به جهت بهاره گیار از ظرفیات و تاوان
همدیگر
بند  : 14شناوت ظرفیت ها آموزشی دفاتر و اعالم آن به کارگروه آموزش و پژوهش برا بکارگیر در سطح کشور
ماده  : 6این آئین نامه در  3بخش  6 ،ماده  14،بند و  1تبمره تهیه و تدوین شده و پس از تمویب مجمع عماومی الزم
االجراء می باشد.

