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  :تاریخچه و مجوز رسمی -۱ ماده
از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران  ۷/۱۲۵۶/۲۰۶ باشگاه کوهنوردی تهران دارای پروانه باشگاه ورزشی به شماره

از فدراسیون  ۲۳/۰۸/۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۳۳ شروع به فعالیت کرده و تحت پروانه شماره ۱۶/۰۲/۱۳۶۲ از تاریخ. است

نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران با عنوان گروه کوهنوردی تهران تا زمان دریافت پروانه باشگاه ادامه کوه

 باشگاه یک موسسه غیرانتفاعی اینگردیده است.  منقوشفعالیت داده است و نشان آن نقشی است که در باالی صفحه 

 است. غیرتجاری

 

  :نام -۲ماده 

 شود.می نامیده باشگاهکه در این اساسنامه به اختصار  است ن«اشگاه ورزشی کوهنوردی تهرا»ب نام موسسه

 

  :فعالیت موضوع -۳ ماده 

 ،کویرنوردی ،غارنوردی ،نوردیدره  ،نوردیدیواره ،نوردییخ ،نوردیسنگ ،کوهنوردیهای برنامه هانجام و اجرای کلی

و  کوهستان یدو ،سواری کوهستاندوچرخه ،اسکی کوهستان ،اسکی ،صعودهای بلند )هیمالیانوردی( ،صعودهای ورزشی

های تئوری و عملی کوهنوردی در داخل کشور با اخذ مرتبط با کوهستان و طبیعت و انجام کلیه آموزشهای کلیه رشته 

 .ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی از و و تاییدیه مجوز

 

  :گاهشاهداف با -۴ماده 

 :اهداف اصلی باشگاه عبارتند از

 نوردان.انسانی در سطح جامعه و خصوصا کوهایجاد روحیه همیاری، تعاون و اهداف عالیه  -۱-۴

 نوردان.فنی آن بین اقشار جامعه و کوهنش نوردی و دابهبود و گسترش ورزش کوه -۲-۴

  در رابطه با موضوع فعالیت باشگاه.آموزشی های کالس تشکیلمشارکت و  -۳-۴
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 در داخل و خارج از کشور.موضوع فعالیت باشگاه  مرتبط با مسابقات مختلفشرکت اعضا در  -۴-۴

 فعالیت باشگاه.موضوعات کاربردی در زمینه انجام تحقیقات و مطالعات  -۵-۴

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران و  ،ایجاد ارتباط با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی -۶-۴

 کشور در جهت نیل به اهداف فوق.و سایر نهادهای کوهنوردی کوهنوردی  یهاو همچنین باشگاه ها سایر استان

 

  :آدرس دفتر کار باشگاه -5 ماده

طبقه   - ۷پالک    - ۱۱۰ساختمان  -کوچه مهرناز    -جنب سینما مرکزی   -میدان انقالب    -تهران  ه »باشگا  دفتر کارآدرس  

 ست.« ا۱۳۱۳9۷۴۳۶۶کدپستی  - ۳۰واحد  -چهارم 

 

 :سرمایه - 6ماده

 است. ریال )یک میلیون ریال( ۱،۰۰۰،۰۰۰ سرمایه باشگاه مبلغ

 

  :مدت -7 ماده

 است. از تاریخ ثبت نامحدودمدت فعالیت باشگاه 

 

  :تابعیت -8 ماده

 .ایرانی است  باشگاه تابعیت

 

  :اعضای باشگاه -9ماده 

 است:باشگاه دارای چهار نوع عضو است که به شرح زیر 

 آزمایشیعضو  -۱-9

 رسمیعضو  -۲-9

 عضو ممتاز  -۳-9

 عضو افتخاری -۴-9

 .است: مالک تشخیص اعضای باشگاه کارت عضویت معتبر آنها ۱تبصره 

 .رأی هستند  و اعضای آزمایشی و افتخاری فاقد حق رأی بوده دارای حقرسمی  در مجامع عمومی فقط اعضای: ۲تبصره 

در مجمع عمومی گیری در مورد دفتر کار باشگاه فقط در خصوص تصمیمدارای ورقه امتیاز بوده و : عضو ممتاز ۳تبصره 

 است.رأی  دارای حقالعاده فوق
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  :امتیاز دفترکار باشگاه -۱0ماده 

شرح جدول زیر ه( است ب۱۵۲/۳9۵۱مبنای امتیاز اعضای ممتاز که ناشی از سهم آنها در دفتر کار باشگاه )پالک ثبتی 

 اوراق امتیاز به اعضای ممتاز تعلق خواهد گرفت.  ،بر مبنای همین امتیازات. است امتیاز ۱۴۶۰ مشتمل بر

 

ف
دی

ر
 

 امتیاز نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

 امتیاز خانوادگینام و نام 

ف
دی

ر
 

 امتیاز نام و نام خانوادگی

 ۸ ناظوری  حمید ۴9 ۱۷ نجاری  رضا ۲۵ ۱۸۰ عبدالهی  امیر ۱

 ۸ پورحسینی عباس ۵۰ ۱۶ گودرزی  سعید ۲۶ ۷۷ سعید میرجاللی ۲

 ۸ لیال عرابچی ۵۱ ۱۵ دهقان علی ۲۷ ۷۰ کنعانی  عبدالنبی ۳

 ۷ تقوی  محمد ۵۲ ۱۵ یحیی انصاری  ۲۸ ۷۰ ناصریان ایرج ۴

 ۷ مرادپوری طالیی زهرا ۵۳ ۱۴ امید کوثری  ۲9 ۷۰ باقراوغلی اکبر ۵

 ۷ زاد   پهلوان امیرهوشنگ  ۵۴ ۱۴ دادوند معصومه ۳۰ ۵۰ مهدی فریدافشار ۶

 ۶ ابوالفضل زمانی  ۵۵ ۱۳ مهاجری احمد ۳۱ ۴۸ روحانی عماد ۷

 ۶ صالحی محمدحسین ۵۶ ۱۳ مخبری احمد حامد ۳۲ ۴۷ حدادی فرزاد ۸

 ۶ ازوجی عامر ۵۷ ۱۲ گر  کشته محمد ۳۳ ۴۰ فوالدی حسن 9

 ۶ قصابی  احد ۵۸ ۱۲ برمکی  رضا ۳۴ ۴۰ حسین باقری  ۱۰

 ۵ حمید شهرابی  ۵9 ۱۰ نصیری  علی ۳۵ ۳۷ رئوفی  محمدعلی ۱۱

 ۵ احمد جوهری ۶۰ ۱۰ زارع نژاد راضیه ۳۶ ۳۷ پناهی  سعید ۱۲

 ۴ گلریز رضا ۶۱ ۱۰ سیدآقایی محمد سید ۳۷ ۳۷ سیدمصطفی فاطمی ۱۳

 ۴ قاسمی  لیال ۶۲ ۱۰ مقدم عزیز داود ۳۸ ۳۶ خادمیان حسن ۱۴

 ۴ کورش حسن زاده ۶۳ ۱۰ نگهبان  علی ۳9 ۳۵ عسگری  یعقوبعلی ۱۵

 ۴ پریا حیدری ۶۴ ۱۰ زمانی  علیرضا ۴۰ ۲۶ برمکی  کمال ۱۶

 ۴ صفری  حسین ۶۵ 9 جانیجان  ناصر ۴۱ ۲۵ طاهری  ناصر ۱۷

 ۴ شمعدانی  سعید ۶۶ 9 واحدی میثم ۴۲ ۲۴ عرابچی  قربانعلی ۱۸

 ۳ اصغری  غالمرضا ۶۷ 9 نوروزی  مریم ۴۳ ۲۳ امک گلگون ۱9

 ۳ مالکی  فاطمه ۶۸ 9 باحجب باقریان داود ۴۴ ۲۱ تویه سلطان قاسم ۲۰

 ۳ امیر ملک ۶9 9 شیرازی  رضا ۴۵ ۲۱ درودگر مجید ۲۱

 ۱ دباغی  حسن ۷۰ 9 مسعود محمدی ۴۶ ۲۰ عبدالحمید کنعانی ۲۲

 9 داود تنهایی ۴۷ ۲۰ تفرشی  مرتضی ۲۳
 ۱۴60 مـجــمــوع امـتیــاز

 9 احمدی علیرضا ۴۸ ۲۰ شریف محمد ۲۴

 
و طبق اوراق   شودمییکن تلقی  لمامتیاز وی کن  ،هر یک از اعضای ممتاز  یا ترک عضویت  فوت  ،استعفا: در صورت  ۴  تبصره

 امتیاز وی عمل خواهد شد. 
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  :نقل و انتقال امتیاز دفترکار باشگاه -۱۱ماده 

و حضور بازرسان فقط و فقط بین اعضای رسمی و  مدیرههیأت و تائید هرگونه نقل و انتقال امتیاز اعضای ممتاز با نظارت 

 پذیر است. ممتاز باشگاه امکان

و مسئول   مدیرههیأترئیس    ،چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید با امضای مدیرعامل  ،: اوراق امتیاز متحدالشکل۵  تبصره

 مالی باشگاه به همراه مهر باشگاه باشد. کمیته 

 

  :باشگاهارکان  -۱۲ماده 

 :ارکان تشکیالتی باشگاه عبارتند از

 مجمع عمومی -۱-۱۲

 مدیرههیأت -۲-۱۲

 بازرسان -۳-۱۲

 

  :مجمع عمومی -۱۳ماده 

 گیری در باشگاه به شمارترین مقام تصمیمو عالی شودمیتشکیل  العادهفوقبه دو نوع عادی و مجمع عمومی  -۱-۱۳

 .آید می

مجمع  وبوده  – هستند که عضو رسمی باشگاه  –متشکل از اعضای رسمی یا وکالی آنان  عادی مجمع عمومی -۲-۱۳

 .استو اعضای ممتاز  –که عضو رسمی باشگاه هستند  –اعضای رسمی یا وکالی آنان  متشکل از العادهفوقعمومی 

 تواند دارا باشد.می : هر عضو رسمی حداکثر وکالت دو عضو رسمی دیگر را۶تبصره 

 : وکالت برای شرکت در مجامع بایستی به صورت کتبی باشد.۷تبصره 

 .شودمیمجمع عمومی عادی هر سال ظرف مدت چهار ماه پس از انقضای سال مالی باشگاه تشکیل  -۳-۱۳

در هر زمان و بصورت اضطراری و با هر یک از سه   العادهفوقیا مجمع عمومی عادی بطور    العادهفوقمجمع عمومی    -۴-۱۳

 شود:میشرط زیر تشکیل 

 .مدیرههیأت درخواست نصف بعالوه یک اعضای  -۱-۴-۱۳

 درخواست کتبی نصف بعالوه یک اعضای رسمی باشگاه. -۲-۴-۱۳

 درخواست کتبی بازرسان.  -۳-۴-۱۳

حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود   هبرگ  ،عمومیمالک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع    -۵-۱۳

کنند.می به جلسه اصالتا و یا به نمایندگی از طرف موکل خود آن را امضا
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  :مع عمومیامجنحوه دعوت  -۱۴ماده 

دعوت هر یک از مجامع عمومی روز خواهد بود و    ۳۰روز و حداکثر    ۱۰دعوت تا تشکیل مجامع عمومی حداقل  اولین  فاصله  

 :های زیر قابل انجام استبوسیله هریک از روش مدیرههیأتتوسط 

 نصب اعالمیه در دفتر کار باشگاه.   -۱-۱۴

 دعوتنامه کتبی. -۲-۱۴

 دعوت شفاهی. -۳-۱۴

 سایت باشگاه. -۴-۱۴

 .های رسمی باشگاهرسانشبکه اجتماعی و پیام -۵-۱۴

 

  :وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی -۱5ماده 

 :وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتند از

 .و تصویب آن عملکرد و بیالن ساالنه باشگاه در خصوصو بازرسان  مدیرههیأتاستماع گزارش  -۱-۱۵

 .بار(البدل )دو سال یک، بازرسان و اعضای علیمدیرههیأتانتخاب اعضای  -۲-۱۵

  .نامثبتعضویت و مبنی بر تغییر حق مدیرههیأتگیری در مورد پیشنهاد تصمیم -۳-۱۵

 پیشنهادی اعضای رسمی باشگاه.های  تصویب برنامه -۴-۱۵

 .باشگاهداخلی های تصویب مقررات و دستورالعمل -۵-۱۵

 مشی آینده باشگاه و تصویب آن.تعیین خط -۶-۱۵

کند و تصمیمات آن می  و یا وکالی آنان رسمیت پیدارأی  صاحباعضاء    عالوه یکه نصف بمجمع عمومی عادی با  :  ۸  تبصره

و بازرسان که با  مدیرههیأتشود مگر در مورد انتخاب می در جلسه اتخاذ حاضررأی صاحب( اعضای ۳/۲دو سوم )رأی  با

ای مبنی بر عدم بور حاصل نشود، صورتجلسهزاکثریت نسبی معتبر خواهد بود. در صورتی که در جلسه اول اکثریت م

رسد. مجمع عمومی بعدی باید ظرف حداکثر چهار هفته با حضور هر نسبتی از رسمیت آن تهیه و به امضای حاضران می

  ( آرای اخذ شده نافذ خواهد بود.۴/۳تصمیمات با سه چهارم )تشکیل و رأی ء صاحباعضا

 

   :العادهفوقوظایف و اختیارات مجمع عمومی  -۱6ماده 

 نامه.ینیتغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه و آ -۱-۱۶

 تسویه. انحالل یا ادغام باشگاه و تعیین اعضای هیئت  -۲-۱۶

 مدیره.تأقبول استعفای جمعی یا حداکثر هیعزل و یا  -۳-۱۶

 سرمایه باشگاه.  کاهشافزایش یا  -۴-۱۶

 بایستی حتما عضو رسمی باشگاه نیز باشند.ورود شریک یا شرکاء جدید باشگاه که می -۵-۱۶

ها و موسسین موسسه باشگاه ورزشی کوهنوردی تهران در اداره ثبت شرکت ،: در این اساسنامه منظور از شرکاء9تبصره 

   .استموسسات غیرتجاری 
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 دفتر کار باشگاه. فروش وخرید گیری در مورد تصمیم -۶-۱۶

( اعضاء رسمی و یا وکالی ۴/۳با حضور سه چهارم ) ۱۶-۵الی  ۱۶-۱های برای ردیف العادهفوق: مجمع عمومی ۱۰تبصره 

 کند. می ( اعضاء ممتاز رسمیت پیدا۴/۳با حضور سه چهارم ) ۱۶-۶آنان و برای ردیف 

و در صورت عدم دستیابی به  است( آرای اخذ شده معتبر ۳/۲سوم ) با دو ۱۶-۵الی  ۱۶-۱های : مصوبات ردیف۱۱تبصره 

 رسمیت پیدارأی  صاحب( اعضاء  ۳/۲سوم )  تعداد الزم دعوت بعدی که به فاصله حداکثر بیست روز است با حضور تعداد دو

 . استحاضر نافذ رأی  صاحب( اعضای ۴/۳سه چهارم )رأی  کند و تصمیمات آن بامی

مصوبات است.    العادهفوقمجمع عمومی  تائید اعضای ممتاز  و  رأی    بهدفتر کار باشگاه تنها منوط    فروش  وخرید  :  ۱۲تبصره  

حاضر در   موافقتعداد اعضای  مطلقاکثریت  وسه چهارم امتیاز کل  م یعنی موافقت دارندگان الز با دو شرط ۱۶-۶ردیف 

  .باشگاه الزم االجراست مدیرههیأتاز طرف  ،جلسه

جلسه موافقت اعضای صورت ،فروش دفتر کار باشگاه وبایستی هنگام خرید می : صاحبان امضاء مجاز باشگاه۱۳تبصره 

 را ضمیمه مدارک معامله نماید. العادهفوقممتاز مجمع عمومی 

 

  مدیره:هیأت -۱7ماده 

 العاده فوقخواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور عضو اصلی نفر  ۵باشگاه مرکب از  مدیرههیأت -۱-۱۷

شوند. می انتخاب ،بایستی حتما از اعضای رسمی باشگاه باشند می از بین شرکاء یا خارج از آنها که گیری مخفیرأی  با

 د نمود.نیز با همان شرایط انتخاب خواهنرا البدل مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده دو نفر عضو علی

کند و می و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب مدیرههیأتاز بین خود یک نفر را به سمت رئیس  مدیرههیأت -۲-۱۷

 تعریف نماید.   مدیرههیأتو عضو    مدیرههیأترئیس  از جمله نایبهای دیگری  اعضاء خود سمت  سایر  تواند برایمی  همچنین

نوردی و صعودهای ورزشی استان الع اعضای باشگاه و نیز هیئت کوهبایستی به اطمی شدههای تعیین: سمت۱۴ تبصره

 تهران برسد. 

 

   مدیره:هیأت مقررات -۱8ماده 

در قبال عملکرد خود و باشگاه منطبق با اساسنامه به طور مشترک مسئول بوده و در برابر    مدیرههیأتکلیه اعضای    -۱-۱۸

 سواالت مجمع و بازرسان جوابگو خواهند بود.

 رسد. می با اکثریت آرای حاضر به تصویب مدیرههیأتتصمیمات   -۲-۱۸

جلسه متناوب در جلسات  ۶یا  جلسه متوالی و ۴در طول یک سال،  مدیرههیأتچنانچه هر یک از اعضای  -۳-۱۸

 مستعفی شناخته خواهد شد.  مدیرههیأت حضور نداشته باشند از عضویت در  مدیرههیأت

 خواهد بود.  مدیرههیأتشود؛ با : تشخیص موارد اضطراری که موجب مستعفی شناخته شدن عضو مزبور نمی۱۵ تبصره

البدل به هر دلیلی از عهده انجام وظایف محوله بر نیاید؛ عضو علی مدیرههیأتدر صورتی که هر یک از اعضای  -۴-۱۸

البدل باشد که در این  در هر دوره نباید بیش از تعداد اعضای علی مدیرههیأت. جایگزینی اعضای شودمیجایگزین وی 
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د تشکیل خواهد شد و اعضای انتخاب شده تنها دوره زمانی باقی العاده برای انتخابات مجد صورت مجمع عادی بطور فوق

 را عهده دار خواهند بود. مدیرههیأتمانده 

 و بازرسان خواهد بود.  مدیرههیأت با  ،: تشخیص عدم انجام وظایف محوله عضو مزبور۱۶ تبصره

گیری باید کتبا استعفاء دهد و ظرف حداکثر دو هفته ملزم به تحویل در صورت کناره   مدیرههیأتهر یک از اعضای    -۵-۱۸

 خواهد بود.  مدیرههیأتو تحول با 

. جلسه با شودو بازرسان تشکیل  مدیرههیأتبار با حضور اعضای باید حداکثر هر دو هفته یک مدیرههیأتجلسات  -۶-۱۸

 یابد. می رسمیت مدیرههیأتحضور حداقل سه نفر از اعضای 

و قبل از تصویب اقدام به  مدیرههیأتسا و بدون اطالع سایر اعضای أحق ندارد ر مدیرههیأتهیچ یک از اعضای  -۷-۱۸

 انجام کاری نماید.  

 که پس از اتمام جلسه به امضای حاضرین در جلسه برسد.  می باشد باید دارای صورتجلسه رس  مدیرههیأت جلسات    -۸-۱۸

 

   مدیره:هیأتوظایف و اختیارات  -۱9ماده 

 باشگاه خواهد بود.  مدیرههیأتاداره امور باشگاه طبق اساسنامه بر عهده  -۱-۱9

 ،بشود مدیرههیأتفوت و یا ترک عضویت که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی  ،در صورت استعفاء :۱۷تبصره 

 شود. می دعوت مدیرههیأتالبدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات یکی از اعضای علی

 در باشگاه افتخاری و بالعوض است.  مدیرههیأتخدمات  :۱۸تبصره 

 . العادهفوقو مجامع عمومی عادی و  مدیرههیأت اداره جلسات برگزاری و  -۲-۱9

 .ارائه گزارش ساالنه باشگاه به مجمع عمومی -۳-۱9

 .امتیاز اعضای ممتاز قبالنمایندگی باشگاه در  -۴-۱9

 .تهیه چارت سازمانی باشگاه و پیشنهاد هرگونه تغییرات جهت تصویب مجمع عمومی -۵-۱9

 نام به مجمع عمومی و برآورد بودجه ساالنه.عضویت و ثبتافزایش حقپیشنهاد  -۶-۱9
 

  :مدیرعامل -۲0ماده 

و حدود اختیارات   شودمی  باشگاه تعیین  مدیرههیأتاز سوی    و  که عضو رسمی باشگاه بوده  استحقیقی  مدیرعامل شخصی  

 و مدت تصدی آن بر اساس موارد تعیین شده در اساسنامه است. 

بایست یکی از اعضای می روز(، ۳۰باشگاه مدتی را غایب باشد )حداکثر  مدیرعامل: در صورتی که به هر دلیلی ۱9 تبصره

 معرفی نماید. خودرا به عنوان جانشین  مدیرههیأت

 

  :اختیارات مدیرعاملوظایف و  -۲۱ماده 

 :وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است

  های عضویت باشگاه.و کارتها بخشنامه ،مکاتبات ،امضاء احکام -۱-۲۱
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 .تخصصیهای نظارت و ایجاد هماهنگی بین کمیته -۲-۲۱

 .تخصصیهای پیگیری ارائه برنامه کمیته -۳-۲۱

با امضاء مدیرعامل قراردادها و عقود اسالمی  ،برات ،سفته ،تعهدآور باشگاه از قبیل چکامضاء کلیه اوراق و اسناد  -۴-۲۱

 یا مسئول کمیته مالی باشگاه.  مدیرههیأت همراه امضاء رئیس 

 :نماید می را در موارد زیر اجرا مدیرههیأت االختیار باشگاه بوده و کلیه مصوبات مدیرعامل نماینده قانونی و تام -۵-۲۱

اجرای تصمیمات  ،انونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی باشگاهقباشگاه از قبیل انجام تشریفات و پشتیبانی امور اداری 

مشارکت با سایر موسسات و  ،نام و به حساب باشگاهه بمعامالت انجام  ،مطالباتدیون و وصولادای ،مجامع عمومی

ها و حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکهای شخصیت

صدور ظهرنویسی و  ،های باشگاه ها، دریافت وجه از حساباشخاص و موسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک

چه مدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام  باشگاهها، مرافعات و هزینهها هپرداخت بروات و اسناد و سفت

دادن  توکیلکشور، انتخاب وکیل و وکیل در های های صالحه و ابتدایی و استیناف و دیواناختیارات از رجوع به دادگاه

ختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر ا؛ اختیارات الزمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش

 است.اتخاذ نماید معتبر  باشگاهجهت پیشرفت  مدیرههیأتتصمیمی را که 

 

  :بازرسان -۲۲ماده 

گیری رأی با العادهفوقخواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور عضو اصلی نفر  ۲بازرسان باشگاه مرکب از 

مجمع عمومی شوند. می انتخاب ،بایستی حتما از اعضای رسمی باشگاه باشند می خارج از آنها که از بین شرکاء یا مخفی 

 البدل را نیز با همان شرایط انتخاب خواهند نمود.همزمان با انتخاب این عده یک نفر بازرس علی

نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران بایستی به اطالع اعضای باشگاه و هیئت کوهمی شده بازرسان انتخاب: ۲۰ تبصره

 برسد. 

 

  :وظایف و اختیارات بازرسان -۲۳ماده 

 است:وظایف و اختیارات بازرسان به شرح زیر 

 ها و مشکالت مختلف.در زمینه نارسائیباشگاه طرح و پیگیری شکایات اعضا  -۱-۲۳

 ی.أبا حفظ حق اظهار نظر بدون ر مدیرههیأتحضور در جلسات  -۲-۲۳

 های مالی.ها، دفاتر، اسناد و صورترسیدگی به حساب -۳-۲۳

 اجرا شده.های بررسی گزارشات مربوط به برنامه -۴-۲۳

و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف اساسنامه   مدیرههیأتو    باشگاهارزشیابی روند کلی فعالیت    -۵-۲۳

 .العادهفوقو همچنین درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی  مدیرههیأت نامه و ارائه پیشنهاد الزم به و آیین

 .مدیرههیأت العادهفوقتقاضای تشکیل جلسه  -۶-۲۳

 افتخاری و بالعوض است. باشگاهخدمات بازرسان در : ۲۱ تبصره
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  :تخصصیهای کمیته -۲۴ماده 

 :تخصصی باشگاه عبارتند ازهای کمیته

 کمیته اجرایی -۱-۲۴

 فنیکمیته  -۲-۲۴

 روابط عمومیکمیته  -۳-۲۴

 مالیکمیته  -۴-۲۴

از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای  ۳مسئول کمیته فنی باشگاه باید حداقل دارای حکم مربیگری درجه  : ۲۲تبصره 

 باشد.ورزشی 

که مزبور را تعیین نماید. در صورتیهای تواند از بین اعضای رسمی باشگاه مسئولین کمیتهمدیره میهیأت: ۲۳ تبصره

را  های مربوطتبایست خود مسئولی، میپیدا کند ها نتوانست شخص مناسبی را برای تصدی مسئولیت کمیته مدیرههیأت

 نماید.  تقبل

 

  :وظایف و اختیارات کمیته اجرایی -۲5ماده 

 است:وظایف و اختیارات کمیته اجرایی به شرح زیر 

 .مدیرههیأتتنظیم جلسات هفتگی باشگاه و جلسات  -۱-۲۵

 . العادهفوقو عادی تعیین تاریخ دقیق تشکیل مجمع عمومی  -۲-۲۵

صدور کارت عضویت، کنترل کارت بیمه ورزشی، نام عضو جدید و ثبت از قبیل  ءانجام کلیه امور مربوط به اعضا -۳-۲۵

 ها.برنامهاعضا و گزارش های تهیه پرونده، ثبت فعالیت

 ثبت و ارسال مراسالت. ،هاتهیه و تنظیم نامه ،انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه  -۴-۲۵

 و صورت جلسه مجامع و نگهداری آنان در باشگاه.  مدیرههیأتتهیه و تنظیم صورت جلسات  -۵-۲۵

 برای کمیته اجرایی الزامی خواهد بود.دار و ثبت شماره و تاریخ در کلیه امور : استفاده از دفاتر شماره۲۴ تبصره

 

  :وظایف و اختیارات کمیته فنی -۲6ماده 

 است:وظایف و اختیارات کمیته فنی به شرح زیر 

و استفاده از نظر کارشناسان  مدیرههیأتماهه باشگاه با هماهنگی دیگر اعضای تهیه و تنظیم تقویم ورزشی شش -۱-۲۶

 باشگاه. 

کننده اجرا شده با ذکر نام سرپرست و اعضای شرکتهای  تنظیم فرم مخصوص برای هر یک از اعضای باشگاه و برنامه  -۲-۲۶

 که به امضای سرپرست و خود نیز رسیده باشد.

دن دانش فنی و تبادل تجربیات باال برمختلف تئوری و عملی در جهت های های آموزشی و دورهبرگزاری کالس -۳-۲۶

 نوردی به اعضای باشگاه. کوه

  .مدیرههیأتبا تائید  باشگاههای برای برنامهو مربی تعیین سرپرست  -۴-۲۶
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  .و جلسات هفتگی مدیرههیأتدر جلسه  باشگاههای در مورد کلیه برنامه فنی اظهار نظر  -۵-۲۶

    .باشگاهنوردی و متون آموزشی و ارائه آن به اعضای تهیه اطالعات فنی کوه -۶-۲۶

  جهت باال بردن سطح فنی و آموزشی.ها باشگاه ایجاد ارتباط کمیته فنی با سایر  -۷-۲۶

 فنی باشگاه و تهیه صورت آنها. و ابزارآالت انبارداری وسایل  -۸-۲۶

رسمی و آموزشی های  باشگاه جهت اجرای برنامهفنی باشگاه به سرپرستان و اعضای    امانت دادن وسایل و ابزارآالت  -9-۲۶

  و تهیه و تنظیم فرم مخصوص.باشگاه 

 تهیه و تنظیم شناسنامه جهت کلیه وسایل و ابزارآالت فنی باشگاه.   -۱۰-۲۶

  .مدیرههیأترپرست و به ستقویم ورزشی های برای شرکت در برنامه اظهار نظر در خصوص توانایی اعضا  -۱۱-۲۶

های کردن برنامهیا اضافه در صورت نیاز جایگزین و رسمی باشگاه هفتگی های هماهنگی جهت اجرای برنامه  -۱۲-۲۶

 جدید در تقویم ورزشی باشگاه.  

و مسابقات داخلی و خارجی ها السک ،اردوهابرگزاری مسابقات داخلی و خارجی و معرفی اعضا جهت شرکت در  -۱۳-۲۶

 . مدیرههیأتبا هماهنگی 

خسارات وارده به آنها و در  میزان و تعیین  باشگاهنظارت کلی بر خرید و فروش کلیه وسایل و ابزار آالت فنی  -۱۴-۲۶

 کردن آنها.صورت تشخیص از رده خارج 

بر   UIAAو  CEمسئولیت مطابقت استاندارد وسایل و ابزارآالت فنی موجود در باشگاه با استانداردهای جهانی  :۲۵ تبصره

 .  استعهده کمیته فنی 

 

  :وظایف و اختیارات کمیته روابط عمومی -۲7ماده 

 است:وظایف و اختیارات کمیته روابط عمومی به شرح زیر 

  .تبلیغاتیهای و اجرای برنامه ریزیبرنامه پردازی، ایده -۱-۲۷

نوردی کشور و مراجع کوههای ، باشگاه هاسازمان ،مربیان و اساتید و سایر  باشگاهایجاد ارتباط و همکاری بین  -۲-۲۷

 ذیربط.

 و ایجاد کتابخانه و نظارت بر عملکرد آن. موضوع فعالیت اساسنامهآوری کتب و نشریات هیه و جمعت -۳-۲۷

تواند می کتابخانه را از مسئوالن مربوط امانت بگیرند. مسئول کتابخانههای توانند کتابمی باشگاهاعضای  کلیه :۲۶تبصره 

ای و دیگر اسناد با ارزش خودداری کند، ولی باید امکان استفاده از آن را در محل نسخهنفیس، تکهای  از امانت دادن کتاب

 فراهم سازد. باشگاهدفتر 

 .غیرهنشریه، جزوه، خبرنامه و  کتب، در قالب  موضوع فعالیت اساسنامه باشگاهمحتوای مرتبط با انتشار تولید و  -۴-۲۷

 آموزشی و خبری.های سمینارها، نمایشگاه عکس، اسالید و فیلمترتیب دادن جلسات سخنرانی،  -۵-۲۷

  عملکرد باشگاه.های گزارشدهی، تدوین و انتشار سازمان -۶-۲۷

 غیره. وها گردهمایی ،هاهمایشجهت شرکت در مربیان و اساتید  ،دیگرهای باشگاهو یا دعوت از اعضا  -۷-۲۷

 و غیره. هدایا و لوح یادبود تقویم ورزشی و اطالعیه، تقدیرنامه، فراخوان،مدیریت و طراحی فرم،  -۸-۲۷
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 با همکاری افراد متخصص. باشگاههای رساناجتماعی و پیامهای و شبکهسایت وبمدیریت  -9-۲۷

 اداری باشگاه.   های  امکانات سمعی و بصری و ماشین و نگهداری مدیریت -۱۰-۲۷

استان تهران و صعودهای ورزشی  نوردی  ت کوهئدر قبال هی  باشگاهمسئول کمیته روابط عمومی، نماینده رسمی    :۲۷  تبصره

 خبری مسئول خواهد بود.های ها، مطبوعات و رسانهدر قبال سازمان باشگاهبوده و به عنوان رابط و نماینده 

 

  :وظایف و اختیارات کمیته مالی -۲8ماده 

 است:وظایف و اختیارات کمیته مالی به شرح زیر 

های مند و تامین بودجه کالسعالقهها و افراد های دریافتی از سازمانو کمک نامثبتو عضویت آوری حقجمع -۱-۲۸

 آموزشی. 

 .در سیستم مالی باشگاه و اسناد باشگاهمربوط به هزینه، درآمد، صندوق و اموال های نگهداری حساب -۲-۲۸

 . کشورو سازمان امور مالیاتی  میمستق یهااتیقانون مالامور مالیاتی باشگاه بر اساس  و انجام پیگیری -۳-۲۸

 تهیه گزارش مالی ماهانه و ساالنه جهت ارائه به مجمع عمومی و مدیرعامل باشگاه.  -۴-۲۸

 . مربوطهای همکاری و نظارت کمیته خرید و تدارک وسایل مورد نیاز باشگاه با -۵-۲۸

در سیستم مالی و انبارداری ملزومات و نیز تهیه صورت اموال باشگاه  هایو دارایی اموالآماری حفظ و نگهداری  -۶-۲۸

 .سال مالیدر پایان هر  باشگاه

  باشد.   مدیرههیأتمنوط به مجوز که باید فروش یا اهدا اموال یا از رده خارج کردن آنها  -۷-۲۸

و تنظیم لیست افراد   مدیرهبا مجوز هیأت  باشگاههای  و بدهی  اسنادوصول مطالبات و پرداخت  انجام امور مربوط به    -۸-۲۸

 هر فصل. پایان در مدیرههیأت و ارائه آن به  باشگاهبدهکار به 

 و تصویب آن در مجمع عمومی. مدیرههیأت و ارائه پیشنهاد به  باشگاههای ارتقاء منابع مالی مطالعه در مورد روش -9-۲۸

کننده یا دریافت :)نسخه اول شودتنظیم  تهیه ونسخه  دوبایستی در می : کلیه اسناد پرداختی و دریافتی۲۸ تبصره

 (.  بایگانی :نسخه دوم ،کنندهپرداخت

 

  :مقررات انتخابات -۲9ماده 

قبلی جهت   مدیرههیأتگزارش بازرسان و    استماعپس از    ومجمع عمومی عادی  در  مرتبه  هر دو سال یک    انتخابات  -۱-۲9

 گیرد.می جدید انجام مدیرههیأتانتخاب بازرسان و 

ضویت را داشته عبایست حداقل چهار سال سابقه می از بین اعضای رسمی حاضر که مدیرههیأت برای انتخاب  -۲-۲9

 .شودمیآوری آرا به صورت مخفی اقدام باشند، کاندیداها مشخص و سپس نسبت به جمع

البدل و دو نفر عضو علی مدیرههیأتاصلی عضو نفر  ۵پس از شمارش و جمع آوری آرای اخذ شده، به ترتیب  -۳-۲9

  خواهند بود.

و جداگانه انجام شده و نامزد بازرسان باید  مدیرههیأتالبدل هم زمان با انتخابات انتخاب بازرسان و عضو علی -۴-۲9

  فعالیت کرده باشد. باشگاهقبلی های مدیرههیأتو نیز دو سال در  سابقه عضویت داشتهحداقل شش سال 
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البدل خواهند نفر عضو علی  یکو    اصلی بازرساننفر عضو    ۲آوری آرای اخذ شده، به ترتیب  پس از شمارش و جمع  -۵-۲9

 بود.

و بازرسان به مدت دو سال تصدی امور را به عهده داشته و انتخاب مجدد آن در صورت تمایل  مدیرههیأتاعضای  -۶-۲9

 .استبالمانع 

را به همکاری با خود در امور مربوط دعوت نمایند   باشگاهتوانند هر یک از اعضای  ها میمسئولین هر یک از کمیته -۷-۲9

 نمایند. باشگاه اعالم مدیرعاملروز به  ۱۵و مراتب را حداکثر ظرف مدت 

سابق به  مدیرههیأتروز تحویل و انتقال مسئولیت از  ۱۵پس از برگزاری انتخابات بایستی ظرف حداکثر مدت  -۸-۲9

جدید تحویل و  مدیرههیأت به  باشگاههای ها، اسناد، دفاتر مالی و موجودیجدید صورت پذیرد و تمام پرونده مدیرههیأت

 ذیربط داده شود.های و ارگانی مجاز به مسئولین هاضامترتیب معرفی ا

و  مدیرههیأتای تنظیم و به امضای تمامی اعضای باید در صورتجلسه ۲9-۸بند مراتب نقل و انتقال یاد شده در  -9-۲9

 محسوب خواهد شد. باشگاهو بازرسان جدید برسد. صورتجلسه مزبور اسناد  مدیرههیأتبازرسان قبلی و اعضای 

 

  :منابع مالی -۳0ماده 

 :درآمد باشگاه از طریق منابع زیر تامین خواهد شد 

  .ماهانه عضویتنام و حقثبتدریافت حق -۱-۳۰

 و افراد عالقمند. ها بالعوض سازمانهای کمک -۲-۳۰

 .تبلیغات و جذب حامی مالی -۳-۳۰

 اساسنامه قید شده است. ۳باشگاه که در ماده فعالیت موضوع های فعالیتاجرای  -۴-۳۰

 اخذ وام و اعتبارات.  -۵-۳۰

 

  :تشویق و تنبیه -۳۱ماده 

های جهت نیل به اهدافش از اعضایی که فعالیت باشگاههر دوره موظف است به منظور پیشبرد هرچه بهتر  مدیرههیأت

 باشگاهاند، قدردانی کند. همچنین در مورد اعضایی که مقررات چشمگیری داشته و یا زحمات قابل توجهی بر عهده گرفته

 اعمال نماید. باشگاهنامه داخلی اند تنبیهاتی براساس آیینرا نقض کرده و یا نادیده گرفته

 

  :دارندگان حق امضاء مجاز  -۳۲ماده 

 . استکلیه اوراق عادی و مراسالت باشگاه با امضاء مدیرعامل به همراه مهر باشگاه معتبر  -۱-۳۲

قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس   ،برات  ،سفته  ،کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باشگاه از قبیل چک  -۲-۳۲

 . استیا مسئول کمیته مالی باشگاه به همراه مهر باشگاه معتبر  مدیرههیأت

بایستی می که یکی از امضاها حتما است معتبربصورت دو امضاء از سه امضاء  ۳۲-۲: کلیه اوراق موضوع بند ۲9 تبصره

 متعلق به مدیرعامل باشد. 
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  :سال مالی -۳۳ماده 

  .یابد می آخر اسفند ماه همان سال خاتمه درسال مالی باشگاه از اول فروردین ماه هر سال شروع و 

 

  :انحالل -۳۴ماده 

 خواهد بود.  مقررات جاری کشورانحالل باشگاه مطابق 

  نخواهد شد.  باشگاه: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحالل ۳۰ تبصره

 

ایران و سایر قوانین موضوعه   مدنیدر سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون    -۳5ماده  

 .عمل و رفتار خواهد شد 

 

باشگاه العاده فوقبه تصویب مجمع عمومی تنظیم و  ۱۳9۸بهمن  در تبصره ۳۰و  ماده ۳۶این اساسنامه در  -۳6ماده 

 رسید.

 

*** 


