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 نام و اعضاثبت 

 نماید.میرسانی  باشگاه اطالعرسمی    را از طریق سایت   پذیرش عضوهاي  یند و هزینه آباشگاه هر سال فر  مدیرههیأت   :1ماده  

 پذیر نیست.سال در باشگاه امکان 18نام افراد زیر ثبت :2ماده 

، تکمیل و امضاي فرم اطالعات پزشکی و تعهدنامه، اخذ بیمه پذیرششامل تکمیل فرم  پذیرش عضویند آفر :3ماده 
 .استورزشی، اخذ مدرك کارآموزي کوهپیمایی و ارزیابی داخلی باشگاه 

 جسمانی و شرکت در حداقل سه برنامه کوهپیمایی زیر نظر کمیته فنی است.آمادگیارزیابی داخلی شامل تست  :  1  تبصره

 باشگاه آشنا سازد.   و فرآیند پذیرش نامهمتقاضیان عضویت را با اساسنامه و آیین بایستمیمسئول کمیته اجرایی    :4ماده 

 شده و غیرقابل استرداد است.متقاضی دریافتمدیره تعیین و در ابتدا از  فرآیند پذیرش هر ساله توسط هیأت  هزینه  :5ماده  

سه حداقل  و شهریه    نامثبت، با پرداخت حق  مدیرههیأتاحراز شرایط و تایید    باشگاه پس ازمتقاضیان عضویت در    :6ماده  
 شوند.ماه به عنوان عضو آزمایشی پذیرفته می

 ،را گذرانده باشدکارآموزي کوهپیمایی، سنگنوردي مقدماتی و برف مقدماتی  هاي  قبال دوره  فرد متقاضی: چنانچه  2  تبصره
 .ندارد مجدد آنهامدارك رسمی نیازي به گذراندن تصویر ارائه  با

و صعودهاي هاي آموزشی رسمی فدراسیون کوهنوردي اعضاي آزمایشی موظف خواهند بود با حضور در دوره :7ماده 
و اطالعات مدارك اخذ شده را  مقدماتی و کارآموزي برف مقدماتی را اخذ نمایند  مدارك کارآموزي سنگنورديورزشی، 

 جهت ثبت در پرونده در اختیار مسئول کمیته اجرایی قرار دهند.

سال باشد؛ که گانه کارآموزي نباید بیش از یکهاي سهحداکثر زمان از ابتداي دوره آزمایشی براي گذراندن دوره :8ماده 
 هاي مذکور به حالت تعلیق در خواهد آمد.عضویت فرد تا اخذ مدارك دوره در غیر اینصورت

 هاي باشگاه است.تعلیق عضو به معناي محروم شدن از کلیه فعالیت :3 تبصره

 ریال) و حق عضویت ماهیانه براي اعضاي رسمی یک میلیونریال ( 1،000،000نام براي عضویت حق ثبت :9ماده 
 .استهزار ریال)  و پنج دویستریال ( 250،000 آزمایشی براي اعضاي وهزار ریال)  دویست(ریال  200،000

 از پرداخت حق عضویت ماهیانه معاف هستند. ،و بازرسان در طول مدت مسئولیت خود مدیرههیأت: 4تبصره 

 عضویت معاف هستند.سال تمام دارند از پرداخت حق 20: اعضایی که سابقه عضویت مستمر 5تبصره 

 .استبها عضویت ماهیانه براي اعضاي سرباز به صورت نیم: حق6تبصره 

هاي بعدي  طی سـال  ي باشـگاه،هاورم و هزینهعضـویت ماهیانه با توجه به تنام و حق: افزایش یا کاهش حق ثبت7تبصـره 
 پیشنهاد شده و در صورت تایید باید به تصویب مجمع عمومی برسد. مدیرههیأتتوسط کمیته مالی به 



3 
 

گانه سههاي سال فعالیت عضو آزمایشی و در صورت گذراندن دورهدو پس از حداقل  تواند میباشگاه  مدیرههیأت :10ماده 
نامه، وي را به عنوان عضو رسمی دارا بودن صالحیت اخالقی، شایستگی فردي و شرایط اساسنامه و آیینو کارآموزي 

 بپذیرد.

گیري در خصوص اي نسبت به بررسی و تصمیمبار آن هم در انتهاي سال با تشکیل جلسهسالی یک مدیرههیأت :8تبصره 
 تبدیل اعضاي آزمایشی به رسمی اقدام خواهد نمود.

اعالم و عضویت او تا تسویه   ويهرگاه عضوي به مدت سه ماه متوالی حق عضویت خود را پرداخت نکند، مراتب به    :11ماده  
 آید.حساب مالی به حالت تعلیق در می

 .  استدوره تعلیق فرد نیز شامل پرداخت حق عضویت ماهیانه  :12ماده 

هاي تقویم ورزشی حضور نیابد، سال حق عضویت نپردازد و در هیچ یک از برنامهچنانچه عضوي براي مدت یک :13ماده 
 تواند عضو مذکور را مستعفی تلقی نماید.مدیره میهیأت

ماید نام نچنانچه عضوي اعم از رسمی و آزمایشی، پس از استعفا مجددا در باشگاه حضور یابد، بایستی دوباره ثبت  :14ماده  
 شود.عنوان عضو آزمایشی تلقی میو به

مندان به نظران و عالقهتواند از پیشکسوتان، مربیان، صاحب در راستاي نیل به اهداف باشگاه می مدیرههیأت :15ماده 
کوهنوردي افرادي را به عنوان عضو افتخاري به باشگاه معرفی کند. داشتن شرایط عضویت باشگاه براي عضو افتخاري 

  رت ندارد.ضرو

مدیره هیأتکه در این صورت  دیگري باشد کوهنوردي تواند به طور همزمان عضو باشگاه هیچ یک از اعضا نمی :16ماده 
 تواند تا تعیین تکلیف، عضویت آن فرد را به حالت تعلیق درآورد. می

 : عضو افتخاري بودن در گروه یا باشگاه دیگر مانعی ندارد.9تبصره 

 هاي مردم نهاد مانعی ندارد.ها یا سازمانعضویت در انجمن: 10تبصره 

مدیرعامل   سـال که به امضـايکارت عضـویت با اعتبار یککه فاقد هرگونه بدهی باشـند، براي اعضـاي باشـگاه  :17ماده 
 شود.رسیده باشد، صادر می باشگاه

می   تعیین مدیرههیأتس ـساعتی که با توجه به فـصل و ـشرایط توـسط أاي یک بار رباـشگاه هفته هفتگیجلـسات  :18ماده 
 شود.؛ برگزار میگردد

 سالیانه دو مرتبه امکانپذیر است. ،: حضور افراد مهمان در جلسات باشگاه با حفظ نظم و احترام به اصول باشگاه11تبصره 
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 :تقویم ورزشی

 شود. ماهه دوم تنظیم میماهه اول و ششتقویم ورزشی باشگاه هرسال در قالب دو تقویم شش :19ماده 

باشگاه انتخاب گردیده و  مدیرههیأتتوسط کمیته فنی و با تایید  ي تقویم ورزشیهابرنامهو مربیان سرپرستان  :20ماده 
 را بر عهده خواهند داشت.  هابرنامهمسئولیت 

. افرادي که خواهان حضور یابند باید در جلسات هفتگی باشگاه تقویم ورزشی، افراد هاي در برنامه نام ثبت جهت :21ماده 
بستگی به نظر   آنانپذیرش یا عدم پذیرش و در برنامه هستند باید توانایی متناسب با آن برنامه را داشته باشند  حضور

 سرپرست برنامه دارد.

 اجرایی و فنی برساند. ،هاي مالی شده را به تائید کمیته : سرپرست برنامه موظف است نفرات پذیرش12تبصره 

نهایت بایستی  و نظرات سرپرست بوده و    اجراي دستوراتملزم به  ،  اجراي برنامه و سایر مواقعکلیه اعضا در طول    :22ماده  
سرپرست و مسئولین را مطلع  ،در صورت مشاهده مورد خاص داشته باشند. همچنین ایشانفکري را با همکاري و هم

 نمایند.

 مسیر، GPSفایل  کامل برنامه اجرا شده به همراه کروکی دقیق منطقه، گزارشموظف خواهند بود  انسرپرست :23ماده 
 نمایند.کمیته اجرایی را در اولین جلسه هفتگی تحویل  نفراتارزیابی  هاي برنامه، فرمکنندگان، عکساسامی شرکت

 .  شود: فرم مذکور بایستی از مسئول کمیته اجرایی دریافت 13تبصره 

 که از قبل در تقویم ورزشی اعالم شده باشند. شودمییی برنامه رسمی باشگاه محسوب هابرنامهفقط  :24ماده 

 شود:باشگاه محسوب رسمی ي هابرنامهتواند جز ي خارج از تقویم ورزشی با شرایط زیر میهابرنامه :25ماده 

 مدیره.هیأتبل از انجام به کمیته فنی باشگاه و تائید روز ق 15ه طرح برنامه ئارا -1-25

 در برنامه توسط کمیته فنی باشگاه. کنندهشرکتبررسی و تایید سرپرست و نفرات  -2-25

برگزار   هاو مربیان برنامه براي سرپرستان  هماهنگیبایستی قبل از شروع هر تقویم ورزشی، جلسه  مدیرههیأت :26ماده 
 کرده و آنان را با آخرین تصمیمات و مقررات مالی، فنی و اجرایی آشنا سازد و بصورت مکتوب به آنان ابالغ نماید.

ریال) براي ـسرپرـستان و مربیان آن برنامه  یک میلیونریال ( 1،000،000ف هاي متعارف هر برنامه تا ـسقهزینه :27ماده 
 است. باشگاه بر عهده

هاي تقویم ورزشی طی هماهنگی قبلی با سرپرست و با در نظر گرفتن توانایی الزم حضور افراد مهمان در برنامه :28ماده 
 پذیر است.هاي مورد نیاز و رعایت اصول باشگاه، سالیانه دو مرتبه امکانبراي آن برنامه و برخورداري از کارآموزي
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 : انبار فنی

گاه محل نگهداري :29ماده  ایل فنی مورد نیاز براي انجام برنامه انبار فنی باـش گاه کلیه وـس که بنا به  اـستهاي رـسمی باـش
 شود.  به اعضاي باشگاه امانت داده می نامهآئیننیاز و توان مالی باشگاه تهیه، نگهداري و با توجه به مواد 

 شایسته است کلیه اعضاي باشگاه در حفظ و نگهداري وسایل انبار فنی کوشا باشند. :30ماده 

عنوان مـسئول انبار (انباردار) جهت رـسیدگی به امور انبار هتواند از بین اعـضاي باـشگاه یک نفر را بکمیته فنی می :31ماده 
 تعیین نماید.  نامهآئینفنی طبق مواد 

 .  یستوجه رافع این مسئولیت نهیچانباردار به انتخابفنی بر عهده کمیته فنی بوده و : مسئولیت اصلی انبار 14تبصره 

که حاوي  اســتهر یک از وســایل انبار فنی داراي یک شــناســنامه شــامل اطالعات مخصــوص به آن وســیله  :32ماده 
هایی که از آن اـستفاده ـشده، میزان و نوع آـسیب وارده به آن، نام اطالعاتی نظیر تاریخ خرید، کاربرد آن، کد وـسیله، برنامه

 .  است. ..اند، نحوه تمیز کردن و شستشوي آن ونفراتی که آن وسیله را تحویل گرفته

ایل رـشتههر وـسیله در رـشته تخـصـصی خود مورد اـستفاده قرار گ :33ماده  اي در رـشته دیگر رفته و امکان اـستفاده از وـس
 وجود ندارد.  

ــه عمومی بعد از برنامه  :34ماده  ــه عمومی قبل از برنامه و زمان عودت آنها در اولین جلس ــایل در جلس زمان تحویل وس
 .  است

ها گیرد. این فرمصـــورت میهاي مخصـــوص تحویل و دریافت وســـایل از انبار توســـط انباردار و در قالب فرم :35ماده 
 گیرنده برسد. بایست به امضاي انباردار و فرد تحویلمی

 فنی نماید.   گیرنده موظف است وسایل را تمیز و مرتب و با رعایت اصول نگهداري تحویل انبارفرد تحویل :36ماده 

 بایستی در انبار فنی در معرض دید عموم قرار گیرد. می وسایل: اطالعیه نحوه تمیز کردن، شستشو و نگهداري 15تبصره 

تواند از ارائه وسایل انبار فنی به افرادي که در گذشته در تحویل وسایل تاخیر داشته یا آنها را کثیف انباردار می :37ماده 
 اند، خودداري نماید.  و نامرتب تحویل داده

گیرنده موظف اســت  ، فرد تحویلشــودچنانچه در طول مدت امانت، وســیله دچار آســیب مشــهود یا نامشــهود  :38ماده 
 .  شودهنگام تحویل، مراتب را به انباردار اعالم نموده تا در شناسنامه وسیله ثبت 

 انباردار موظف است هنگام دریافت وسایل از صحت و سالمت و تمیزي آن اطمینان حاصل نماید.   :39ماده 

ی   :40ماده  ایل انفرادي بر عهده فرد متقاـض ور خواهد   اـستتحویل و عودت وـس رپرـست، در برنامه حـض که بنا به معرفی ـس
 یافت. 
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 .  استگیرنده تحویل: مسئولیت تخریب و مفقودي وسایل انفرادي برعهده فرد 16تبصره 

 .  استتحویل و عودت وسایل گروهی بر عهده سرپرست برنامه  :41ماده 

تواند در ابتداي برنامه هر یک از وسـایل گروهی را به نفرات حاضـر در برنامه تحویل و از : سـرپرسـت برنامه می17تبصـره 
ــه عمومی، تمیز و مرتب دریافت نماید.  ــوهمان نفرات در اولین جلس ــایل  رتدر هر ص ــئولیت تخریب و مفقودي وس مس

 .  استگروهی برعهده سرپرست برنامه 

، هزینه آن توسـط کمیته فنی باشـگاه تعیین و شـودشـده مفقود یا تخریب در صـورتی که وسـیله امانت گرفته :42ماده 
نفراتی که مســئولیت آن وســیله را بر عهده داشــتند موظف هســتند حداکثر ظرف مدت یک ماه این هزینه را به باشــگاه 

 پرداخت نمایند. باشگاه نیز مراتب خرید جایگزین یا تعمیرات آن را انجام خواهد داد. 

در  مدیرههیأتار فنی بصــورت ســالیانه توســط کمیته فنی تهیه و پس از تائید حق اســتهالك کلیه وســایل انب :43ماده 
 شود.  ها اعمال میبرنامه

 بایستی در انبار فنی باشگاه نصب و در معرض دید عموم باشد.  استهالك وسایل می: لیست حق18تبصره 

 :  شوداستهالك دریافت میهاي زیر حقشده انبار در برنامهاز وسایل استفاده :44ماده 

 هاي شاخص. به جز برنامهو رسمی باشگاه هاي تقویم ورزشی برنامه تمامی -1-44

 هاي آموزشی.  ها و دورهبرنامه تمامی -2-44

 :شوداستهالك دریافت نمیهاي زیر حقشده انبار در برنامهاز وسایل استفاده :45ماده 

 . مربیان هاي بازآموزيدوره -1-45

 گري. هاي مربیدوره -2-45

 .  درسیهاي مدوره -2-45

 شود.(در طبیعت) اعمال می استهالك به تعداد روزهاي فرایند اصلی برنامهحق :46ماده 

ـشده از انبار در برنامه به هر علتی مورد اـستفاده واقع  چنانچه ـسرپرـست برنامه بیان نماید که وـسایل امانت گرفته :47ماده 
 .  شوداستهالك اخذ نمینشده، حق

ورت تاخیر یک هفته :48ماده  ایل در ـص وم  اي از زمان تعییندر تحویل وـس ت معادل یک ـس ئول موظف اـس ده، فرد مـس ـش
ــتهالك تعیینحق ــورت تاخیر بیش از یک هفته، معادل کل اسـ ــده براي هر روز برنامه در ازاي هر روز تاخیر و در صـ شـ
 استهالك براي هر روز برنامه در ازاي هر روز تاخیر را به باشگاه پرداخت نماید. حق

 باشد. متمایزوسایل باشگاه با عالمتی مشخص از سایر وسایل  بایستی تمامیمی :49ماده 
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 :انضباطی

بررسی خواهد شد و در صورتی که وي داراي  مدیرههیأتدر  آنانپرونده جهت ارزیابی اعضاي آزمایشی،  :50ماده 
موضوع   مدیرههیأتنامه باشد؛  سایر موارد مغایر با اساسنامه و آیین  یاهاي فردي و گروهی  شایستگی  یاصالحیت اخالقی  عدم

مطرح و در صورت نداشتن دالیل کافی جهت توجیه عملکرد، عضویت فرد را  مدیرههیأترا با حضور عضو در جلسات 
 دهد.میدرآورده یا به عضویت وي در باشگاه خاتمه  حالت تعلیقروز به  60ر حداکث

اساسنامه و  مفادهاي رسمی باشگاه یا جلسات هفتگی، آزمایشی در حین برنامه یارسمی  اعم ازاگر عضوي  :51ماده 
هر فردي که به ضو مذکور و ع مدیره،هیأتبا حضور بازرسان و  به تخلف اي جهت رسیدگیرا رعایت نکند، جلسه نامهآئین

 تواند به مسئولین کمک فکري نماید تشکیل خواهد شد. فردي که میهر نوعی با موضوع مرتبط است و 

 نخواهد بود. مدیرههیأتگیري مانع تصمیم ،شده: حضور نیافتن عضو خاطی یا دیگر افراد دعوت19تبصره 

عمومی باشگاه از تاریخ،  روابط وسیلهبه: عضو خاطی و مدعوین بایستی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه 20تبصره 
 محل و ساعت آغاز جلسه مطلع شده باشند.

تواند با توجه به سابقه  مدیره می، عضو خاطی نتواند از عملکرد خود دفاع نماید، هیأت51چنانچه در جلسه ماده    :52ماده  
 تخلف، جرائم زیر را براي وي در نظر بگیرد: فرد و نوع 

 تذکر شفاهی. -1-52

 تذکر کتبی با درج در پرونده. -2-52

 روز براي اعضاي رسمی و آزمایشی. 60تعلیق عضو حداکثر  -3-52

 اخراج دائم اعضاي آزمایشی. -4-52

و تائید بازرسان براي همیشه از  مدیره : هر عضو رسمی پس از دوبار تعلیق، در مرتبه سوم با تصویب هیأت21تبصره 
عامل ادوار گذشته باشگاه در شود که در مرحله سوم بایستی یکی از پیشکسوتان و یکی از مدیرانباشگاه اخراج می

 جلسه رسیدگی به تخلف دعوت شوند.

 

خواست رسیدگی مدیره یا بازرسان درتوانند از هیأتتمام اعضا براي موضوعات مرتبط به فعالیت باشگاه می :53ماده 
 تواند منجر به تشکیل جلسه نیز شود.نمایند که به تشخیص مسئولین می

عقاید و نظرات  ،احترام به پیشکسوت جامعه،همه اعضاي باشگاه ملزم به رعایت شئونات اسالمی و مسائل عرف  :54ماده 
 ها و جلسات باشگاه هستند.یکدیگر در برنامه
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 امتیاز:خرید و فروش فرآیند 

 باشگاه در قبال امتیاز اعضاي ممتاز مسئول و پاسخگو خواهد بود. مدیرههیأت ،طبق اساسنامه :55ماده 

 امتیاز در دو حالت زیر قابل فروش است: :56ماده 

 مدیره و انجام مراحل الزم توسط کمیته مالی.در هنگام عضویت صاحب امتیاز: با درخواست کتبی از هیأت -1-56

 مدیره و انجام مراحل الزم توسط کمیته مالی.در هنگام ترك عضویت صاحب امتیاز: با درخواست هیأت -2-56

 طی خواهد شد:توسط کمیته مالی مراحل زیر ، براي خرید و فروش امتیاز :57ماده 

یتعیین قیمت هر امتیاز بر مبناي تعیین قیمت  -1-57 ناـس گاه (پالك ثبتی  کارـش یم 152/3951دفتر کار باـش ) تقـس
  امتیاز. 1460بر 

یک به مدت  دفتر کار باشگاه تابلو اعالنات واعالم فروش امتیاز به تعدادي مشخص و قیمت معلوم در سایت  -2-57
 . هاي رسمی باشگاه براي یک باررسانرسانی از طریق شبکه اجتماعی یا پیامماه و اطالع

 شرایط قید شده در اساسنامه.مشخص شدن خریدار جدید امتیاز با  -3-57

 یاز و دفتر نقل و انتقال امتیاز باشگاه. امت برگهثبت نقل و انتقال در  -4-57

 ،عضو واجد شرایط براي خرید اعالم آمادگی نکرد ،شدهچنانچه پس از اعالم فروش امتیاز و در مهلت تعیین :58ماده 
صورت موقت کرده و سپس نسبت به فروش ه خریداري امتیاز ب موظف است از محل نقدینگی باشگاه اقدام به  مدیرههیأت

 امتیاز بر مبناي قیمت کارشناسی اقدام نماید. 

 باشگاه را از محل نقدینگی کسر نماید.      دوره ايهاي براي خرید امتیاز بایستی هزینه مدیرههیأت: 22تبصره 

 تنظیم و به تصویب مجمع عمومی باشگاه رسید. 1/11/1398تاریخ  تبصره در 22ماده و  59در  نامهآئیناین  :59ماده 

 
*** 


