آئين نامه داخلی کارگروه غارشناسی کشور
مقدمه
به موجب تصویب نامه شماره  66733 /27771مورخ 67/2/17هیئت محترم وزیران کارگروه غارشناسی کشور که در این آیین نامه "کارگروه "
خوانده می شود مطابق مقررات این آییننامه فعالیت میکند.
ماده 1ـ هدف
هدف از تشکیل کارگروه هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با امور حفاظت  ،بهره برداری و مدیریت غارها ،به منظور انجام بهینه امور
،ممانعت از موازی کاری و سیاستگذاری ونظارت است.
ماده  2ـ وظايف
 .2سیاستگزاری وبرنامه ریزی وهماهنگی های الزم در خصوص امور مربوط به غارها از جمله شناسایی ومطالعه غارهاوتدوین طرح جامع
حفاظت و بهره برداری از غارها
 .1تنظیم وتصویب دستورالعمل ها وضوابط واستانداردهای مورد نیاز
 .6برنامه ریزی به منظور آموزش همگانی وتخصصی در ارتباط با غارها واهمیت آن ها وارتقا دانش و آگاهی عمومی
 .4همکاری های بین المللی در خصوص نحوه حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور
 .5ایجاد کار گروه های تخصصی و حمایت از گروههای کاری در راستای اهداف کارگروه
.3

همکاری با سازمانهای داخلی و بین المللی در زمینه مبادله اطالعات و زمینه سازی برای امکان استفاده از پایگاه های اطالعاتی نهادها و
سازمان های داخلی و بین المللی و ایجاد شبکه به منظور تبادل سریع اطالعات

 .6استفاده از امکانات سازمانهای داخلی و بینالمللی در زمینه های آموزشی ،پژوهشی و ارایه نظرات کارشناسی در رابطه با موضوعات مختلف
وابسته به غار
ماده  3ـ ساختار کارگروه
کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو مندرج در آین نامه مصوب هیئت محترم دولت می باشد.
تبصره  -2اعضای کارگروه در سطح مدیر کل پس از معرفی از دستگاه های متبوع با امضای رییس کارگروه به مدت سه سال منصوب می
شوند .تمدید دوره حضور نمایندگان منوط به حفظ سطح سازمانی در دستگاه متبوع ومعرفی مجدد می باشد.
تبصره -1در صورت لزوم کارگروه میتواند بر حسب مورد بنا به تشخیص کارگروه تا  5نفر از بین متخصصین صاحب نظر کشور را برای حضور
در جلسات دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده کند
تبصره  -6نمایندگان تشکل های مردمی مرتبط با نظر وتصویب کارگروه انتخاب وبا حکم رییس کارگروه به مدت  1سال منصوب می شوند.

ماده 4ـ جلسات کارگروه حداقل سه ماه یکبار تشکیل خواهند شد .حضور اکثریت (نصف بهعالوه یک) اعضاء برای رسمیت یافتن جلسه
ضروری است و اعتبار تصمیمات منوط به موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.
تبصره  -2کارگروه میتواند حسب مورد و در صورت لزوم ،بنا به تصمیم رئیس یا تقاضای کتبی حداقل یکسوم اعضاء ،جلسات فوقالعاده
تشکیل دهد.
تبصره  -1حضور اعضا در جلسات ضروری است ،و عدم حضور بیش از سه جلسه در حکم انصراف از نمایندگی تلقی میشود و باید از سازمان
متبوعه درخواست نماینده جدید شود.
ماده -5کميته های تخصصی
کمیته تخصصی در دبیر خانه کارگروه تشکیل و پیش نویس مصوبات پیشنهادی را به منظور ارائه در کارگروه بررسی میکند .حضور نمایندگان
اعضا ی کارگروه در کمیته های تخصصی بالمانع است .
تبصره -سایر کمیته های تخصصی حسب نیاز و به پیشنهاد هر یک از اعضا در دیگردستگاه های عضو تشکیل می شود .اعضاء وشرح وظایف
کمیته های تخصصی باید به تصویب کارگروه برسد.
ماده -6وظائف دبير کارگروه:
– مسئولیت دبیرخانه ،پیگیری و اجرای کلیه تصمیمات کارگروه

– برنامه ریزی تشکیل جلسات ،تهیه دستورکار و خالصه مذاکرات جلسات
– تهیه صورتجلسات ومصوبات

تنظیم روابط کارگروه با کمیته های استانیحضور در کمیته های تخصصیتبصره  :دبیرکارگروه مطابق ماده چهار آیین نامه از بین کارکنان سازمان وتوسط رییس کارگروه انتخاب می شود.
ماده – 7تجدید نظر و تغییر در مواد آییننامه با تصویب کارگروه امکانپذیر است.
این آییننامه مشتمل بر 7ماده و  7تبصره در تاریخ  75/6/4به تصویب کارگروه غارشناسی کشور رسیده والزم االجراست.

