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 کانون  و اعضا نمايندگیھا  نمايندگی شرح وظايف

 
 اط'عيه ھاانتشار آگاھی دادن به اعضا و کانون انجام شده وظيفه  اھدافاز آنجائيکه در تقسيم کاری که برای 

لذا برای ارزشيابی  ،به عھده نمايندگی ھا قرار داده شده است نقض حقوق بشر در ايران در مناطقگزارشات و 

 :اعضای آن انجام اقدامات مشروحه زير الزامی است نمايندگی و ی ھرھا فعاليت

 

 .ھر عضو نمايندگی موظف به عضويت در يکی از کميته ھای تخصصی کانون است.  1
 
. و تخصصی کانون ميباشد ) پالتالکی و حضوری(ھر نمايندگی موظف به شرکت در تمامی جلسات عمومی .  2
 ) ھمراه با تمامی اعضا(
 
برنامه  ھر نمايندگی ملزم به برگزاری منظم جلسات داخلی ماھيانه نمايندگی در ساعت و روزی معين است که قب$.  3

 آن به اط$ع ھيئت رئيسه رسيده باشد
 
 .ماه يکبار ميباشد  2ھر نمايندگی موظف به برگزاری مراسم تظاھرات ايستاده و ميز کتاب ھر .  4
 
ھای مختلف از منظر نقض حقوق بشر اط$عيه ای صادر و جھت انتشار به ھيئت  ھر نمايندگی بايد به مناسبت.  5

 . رئيسه ارسال نمايد 
 
 .جلسه سخنرانی در اتاق کانون در پالتاک  در خ$ل يکسال ھستند 2نمايندگی ھا موظف به برگزاری حداقل .  6
 
مالی به مسئول اداری و و ھمچنين گزارش  به نشريهھر نمايندگی ملزم به ارائه گزارش ماھيانه جلسات داخلی .  7

 .مالی کانون می باشند
 
 . ميباشند  جلسات داخلی نمايندگی ھااعضای نمايندگی ملزم به پرداخت حق عضويت ماھيانه در .  8
 
نون ھر نمايندگی ملزم به داشتن برنامه اجرائی مدون برای سال تنظيم و به ھيئت رئيسه ارائه نمايد تا در تقويم کا.  9

 قرار گيرد
 

  :محتوای جلسات ماھانه ھر نمايندگی عبارت است از .10
 

  ,و بحث گفتگو سخنرانی در باب مسائل روز.  1
  ,وتحليل اخبار و رويداھای مھم ماه گذشتهقرائت .  2
  و ميثاق ھای ان  بحث و تبادل نظر پيرامون مواد اع$ميه جھانی حقوق بشرسخنرانی و .  3
 رای جلسه ماه آيندهتقسيم وظايف ب.  4

 
  در نمايندگی ھا انتخاب مسئول نمايندگی و مسئول مالی توسط اعضا و تائيد ھيئت رئيسه ضروری است  .  11

  
  

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  


