کلیات شرح يظایف ساختار سازماوی اوجمه ياردکىىدگان بروج ایران
َ -1یأت مدیرٌ :کلیِ ٍظبیف هٌذسج دس هبدُ  73اسبسٌبهِ .
 -2دبیر:کلیِ ٍظبیف هٌذسج دس هبدُ 73اسبسٌبهِ ّ،وبٌّگی ّبی داخلی ٍخبسجی اًجوي ،ثشًبهِ سیضی ٍ تٌظین استجبعبت داخلی
ٍ خبسجی .
 -3دبیرخاوٍ :اًجبم کلیِ اهَساجشایی هَسد ًیبص اسجبػی اص سَی دثیش اًجوي .
 -4مشايریه :افشاد هتخصص دس صهیٌِ ّبی هَسد ًیبص اًجوي کِ ثِ صَست پبسُ ٍقت ٍ یب توبم ٍقت ثِ کلیِ اسکبى اًجوي هشَست
هیذٌّذ ٍ دس کویتِ تذٍیي استشاتژیک دس هَضَػبت تخصصی هشخص خذهبت هشبٍسُ اسائِ هی دٌّذ .
 -5کمیتٍ تديیه استراتژیک  :ثب هسئَلیت سئیس ٍیب ًبئت سئیس اًجوي ثب حضَس دثیش ٍ هشبٍسیي ثش اسبس اّذاف اًجوي
ًسجت ثِ تجضیِ ٍ تحلیل هَضَػبت اقذام ٍ ًتیجِ سا جْت عشح ٍ ثشسسی ٍتصَیت ثِ ّیأت هذیشُ اسائِ هی ًوبیٌذ.
 -6کمیتٍ فىی  :ثب هسئَلیت یکی اص اػضبء ّیأت هذیشُ ثِ اًتخبة ّیأت هذیشُ ٍ تؼذاد حذاقل ً 2فش اص اػضبء اًجوي کِ داسای
تخصص ٍ تجشثیبت الصم دس هَضَػبت هشثَعِ ّستٌذ تشکیل هیگشدد .هَضَػبت فٌی ٍتخصصی دس صهیٌِ تٌظین ثبصاس داخلی
ٍخبسجی  ،پبسخ ثِ استؼالم ّبی فٌی اػضبء ٍ هشاجغ ریشثظ ٍ ثشسسیْبی کیفیت ٍ تؼییي اسصش ثب کست اعالػبت ثشٍص ثبصاس
داخلی ٍ ثبصاسّبی خبسجی ٍ هشبسکت دس تذٍیي استبًذاسدّب ٍ هقشسات فٌی  ،اًجبم اهَس کبسشٌبسی ثجت سفبسش ٍ صذٍس هؼشفی
ًبهِ ّب ثِ صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجبست  ،ثبًک هشکضی  ،ثْذاشت  ،استبًذاسد دس گشٍُ ّب صیشهجوَػِ کویتِ فٌی اًجبم ٍ ثب تأییذ
کویتِ فٌی جْت عشح دس ّیأت هذیشُ ٍ تصَیت آى اسائِ هی گشدد.

صالحیت ّبی تخصصی اػضبء جْت ػضَیت دس صیش گشٍُ ّبی کویتِ فٌی اًجبم ًٍتبیج ثِ هٌظَس ػضَیت ثِ اعالع کویتِ
ػضَیت ٍ سٍاثظ ػوَهی ٍ سٍاثظ ثیي الولل هیشسذ ششایظ احشاص تخصصی عی آئیي ًبهِ ّبی داخلی تٌظین خَاّذ شذ .

 -7کمیتٍ عضًیت يريابط عمًمی يبیه الملل  :ثشًبهِ سیضی جزة کلیِ فؼبالى اقتصبدی دس صهیٌِ ٍاسدات ثشًج ثش اسبس
ششایظ هٌذسج دس اسبسٌبهِ  ،هشبسکت دس ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍاجتوبػی کشَس ،ثشًبهِ سیضی ٍ تٌظین استجبعبت سسبًِ ای
ٍتجلیغبت ،ثشگضاسی ًوبیشگبّْبی تخصصی ،کلیِ فؼبلیت ّبی پس اص تصَیت دس ّیأت هذیشُ اجشاء هیگشدد..
 -8کمیتٍ حقًقی  :ثب هسئَلیت یکی اص اػضبء ّیأت هذیشُ  ٍ،حذاقلً 2فش اص اػضبء اًجوي ٍ هشبٍساى حقَقی استجبط ثب کویتِ
داٍسی اتبق ایشاى  ،خذهبت حقَقی الصم سا دس قشاسدادّبی داخلی ٍ خبسجی اػضبء اسائِ هیذٌّذ  .تذٍیي آئیي ًبهِ ّبی داخلی
ٍ ثشسسی ٍ تٌظین هفبد سبیش قشاسدادّب ٍهقشسات هَسد ًیبص سبیش کویتِ ّب دس گشٍُ ایي کویتِ اًجبم هی شَد .

 -9کمیتٍ تًسعٍ ياردات ي مشارکت  :ثب ثشسسی ّبی ثبصاسّبی جذیذ ٍ اسائِ خذهبت تشاًضیت ثشًبهِ ّبی تَسؼِ ٍاسدات سا
تٌظین ٍ ثب ّوبٌّگی ٍ تصَیت ّیأت هذیشُ دس سغَح هختلف تب سغح هلی اقذاهبت اجشایی الصم سا ثِ ػول هی آٍسًذ .

هشبسکت داخلی اػضبء دس اشکبل تؼبًٍی ٍ یب ششکتْبی سْبهی ٍ هشبسکت ثِ سبیش اشکبل دس جْت تقَیت فؼبلیت ّبی اقتصبدی
اػضبء دس کشَسٍ یب خبسج اص کشَس دس ایي کویتِ ثشسسی ٍتٌظین ٍجْت تصَیت ثِ ّیأت هذیشُ اسائِ هی شَد .

