
 اساسنامه گروه کوهنوردی سپهر رشت

 :مقدمه

طبيعت با همه زيبائي، تنوع و گوناگوني خويش، انسانهاي 

مشتاق به ويژه عالقمندان به ورزش كوهنوردي را به ديدار 

 .خواند خويش فرا مي

دشتها و صحراهاي عطرآگين و مملو از شقايقهاي وحشي، تپه 

هاي كوهي، جنگلهاي  اللهماهورهاي سرسبز با گلهاي رنگارنگ و 

وسيع و انبوه با درختاني ديدني و منحصر به فرد، جويبارها 

انگيز،  ساران زالل و پاك، آبشارهاي زيبا و دل و چشمه

هاي تنومند و كوههاي سربه فلك  هاي محصور ميان صخره درياچه

هاي عميق و پرابهت و ... همه  كشيده و استوار همراه با دره

نمودها و مظاهر طبيعت زيبا و بكرند كه با و همه در حقيقت 

هزاران ايما و اشاره همه آدميان، به ويژه كوهنوردان 

كند و مشتاقانه  عالقمند اين عاشقان ديدار خويش را وسوسه مي

خواند. و كيست كه به نحوي ازانهاء از  به سوي خود فرا مي

اين همه زيبايي و طراوت باخبر باشد و باز هم در خانه 

ها و  و از زيبائي استفاده ن را به رفتن به ميان طبيعتماند

... ترجيح دهد؟براستي چه كسي است كه فقط يكبار از لذت 

مند شود، با اين  سكوت و آرامش جنگلهاي وسيع و انبوه بهره

همه حاضر نباشد كه ولو براي مدت محدودي هم كه شده است، 

 شلوغي و ازدحام شهر را با آن تعويض نمايد؟

ت كه هواي دود آلوده و كثيف شهرهاي شلوغ را بر پاكي و كيس

ها و مراتع سرسبز استانهاي مختلف كشور  صفاي آب و هواي دشت

ترجيح دهد؟ چه كسي است كه يكبار و فقط يكبار عظمت و شكوه 

طلوع خورشيد را به وقت سحرگاهان و زيبايي و فريبندگي آن 

قلل مرتفع ايران  را به هنگام غروب آفتاب، بروي ارتفاعات و

                                   ببيند و از مشتاقان و عالقمندان ورزش كوهنوردي نگردد؟ 

 ... و

 بر عالوه و كوهنوردي به عنوان يك ورزش اصيل، جدي و مفرح

هاي ورزشي از قبيل  ساير رشته وويژگيهاي خصوصيات بودن دارا

پرورش جسم و جان و تقويت عضالت و باال بردن توان جسمي و 

هاي طبيعي نيز سرو كار دارد.  روحي افراد با اين زيبائي

ليكن ما بخوبي بر اين امر واقفيم كه طبيعت در كنار 

هاي طبيعي و بكر خود، ناماليمات و  ها و زيبائي فريبندگي



توجهي بدان و عدم  اه دارد كه در صورت كمخطراتي نيز به همر

اطالع از كم و كيف آن، ممكن است در شرايط اضطراري، زيانها 

و صدمات بس جبران ناپذيري را متوجه كوهنوردان و عالقمندان 

جذاب بنمايد. بعبارتي ديگر ورزش كوهنوردي و  به اين ورزش

ارد رهسپار شدن در كوه و طبيعت، خود، ويژگيها و قوانيني د

كه شناخت آن قوانين، و آشنايي با ظرايف و زير و بم آنها 

)به عنوان مثال آشنايي با آب و هواي مناطق مختلف به ويژه 

مناطق كوهستاني و جنگلي، آشنايي با برخي نقاط و ارتفاعات 

تواند  العبور و ...( مي اي و صعب خيز، صخره برفگير و بهمن

يمني كار و تقليل خطرات كوهنوردان را در باال بردن ضريب ا

احتمالي ياري رساند و به سهم خويش در صعود موفقيت آميز به 

هاي كوهنوردي  ها و رسيدن از پيش تعيين شده در برنامه قله

ايم تا با شناخت هر چه  مؤثر واقع شود. لذا در صدد برآمده

تر و كامل تر اين قوانين و نيز ياري جستن و مساعدت از  وسيع

هاي كوهنوردي استان و شهرستان از  وهنوردي و هيئتفدراسيون ك

  تجارب و دست آوردهاي آنان و ديگر گروههاي كوهنوردي، دقيقا  

تحت ضوابط و معيارهاي اين ورزش مفرح و منحصر به فرد حركت 

 .و فعاليت نمائيم

دانيم يادآوري كنيم كه گروه كوهنوردي  همين جا، قابل ذكر مي

داند كه از مفاد مندرج  خود را موظف مي  در اين راستا، »سپهر»

در مصوبه تربيت بدني و )شوراي معاونين( كه در تاريخ 

به تصويب سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران  15/1/1368

هاي مطروحه  رسيده است، و نيز ديگر رهنمودها و دستورالعمل

هاي كوهنوردي  از طرف فدراسيون كوهنوردي و بتبع آن هيئت

تبعيت و پيروي  -در اينجا هيئت كوهنوردي استان گيالن -ناستا

 .نمايند

» و اكنون اهدا، ارگانها و ضوابط تشكيالتي گروه كوهنوردي

، كه در حقيقت به منزله اساسنامه اين گروه محسوب «سپهر

 :گردد بخش ارائه مي 7 ودر ترتيب شود، بدين مي

 بخش اول

 اهداف

ورزشكار مشتاق و عالقمند از تعدادي « سپهر»گروه كوهنوردي 

به ورزش جدي و مفرح كوهنوردي تشكيل گرديده است كه براساس 

هاي ورزشي  مشي تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران و برنامه خط 



فدراسيون كوهنوردي بدور هم جمع شده و زير نظر هيئت 

گيالن، در جهت تعميم و گسترش ورزش كوهنوردي  كوهنوردي استان

دان و مشتاقان اين رشته ورزشي، تقويت بنيه و در بين عالقمن

توان جسمي و روحي كوهپيمايان، كه در نهايت موجبات سالمت 

را  -هر چند كوچك و محدود -جسمي و رواني بخشي از جامعه

آورد و تحكيم دوستي و مودت در بين كوهنوردان و  فراهم مي

المت ايجاد ارتباط سالم و پويا در بين آنان، تالش براي حفظ س

محيط كوهستان و اشاعه و ترويج فرهنگ پاكيزگي و حفاظت از 

منابع طبيعي و محيط زيست، در حد توان و مقدورات گروه و 

نواز طبيعي، تالش و  هاي روح استفاده از مواهب و زيبائي

  ..                  نمايد فعاليت مي

 دوم بخش

 اركان و نهادهاي تشكيالتي گروه

تحت   هاي مختلف شرايط فعالي از نهادها و كميتهاين گروه، در 

عناوين هيئت مسئولين )هيئت مديره(، هيئت اجرايي، دبير و 

هاي فني، تداركات، امداد و نجات، روابط عمومي و  كميته

حداقل (تبليغات، مالي و بازرسي، به همراه تعدادي از اعضاء

موعه شود كه در حال حاضر، با توجه به مج عضو( تشكيل مي 10

امكانات و توان فني و تجهيزاتي گروه، هر دو يا سه هفته 

هاي كوهنوردي و ورزشي  يكبار به طبيعت و كوه رفته و برنامه

آورد. طبيعي است كه در صورت  خويش را به مرحله اجرا درمي

ي اجراي  تقويت توان فني و بهبود امكانات آن، فاصله

 .تغيير خواهد كردمتناسب با آن  -هاي كوهنوردي گروه برنامه

در بدو « سپهر»الزم به يادآوري است كه گروه كوهنوردي 

ي  تشكيل، از هيئتي به نام هيئت مؤسس كه درحقيقت به منزله

شده برخوردار بوده است، كه  گذار گروه محسوب مي هيئت بنيان

با تشكيل اولين مجمع عمومي و انتخاب هيئت مسئولين، به طور 

« سپهر»ديده است. گروه كوهنوردي طبيعي و منطقي منحل گر

همچنين داراي يك مجمع عمومي عادي )مجمع عمومي ساالنه(، و 

 .باشد العاده نيز مي در صورت نياز، مجامع عمومي فوق

 هيئت موسس -1ماده 

 -توسط تني از چند از افراد عالقمند« سپهر»گروه كوهنوردي 

هاي  دگيكه نسبتا  آشنا به مسائل كوهنوردي و ظرايف و پيچي



، تشكيل گرديده -با نام هيئت مؤسس -باشند اين ورزش مفرح مي

است. وظيفه اين هيئت كه در حقيقت به منزله هيئت بنيانگذار 

هاي  همانا اداره و سرپرستي تمامي فعاليت -شود گروه محسوب مي

كوهنوردي گروه، با كمك و همياري ساير اعضاء و فعالين، تا 

ساالنه )عادي( گروه و انتخاب هيئت تشكيل اولين مجمع عمومي 

همانطور كه ذكر گرديد، اين  .باشد مسئولين منتخب مجمع مي

هيئت )هيئت مؤسس( به طور منطقي و طبيعي، با انتخاب هيئت 

مسئولين، در اولين مجمع عمومي ساالنه گروه علت وجودي خويش 

 .را از دست داده و منحل اعالم گرديد

 تشكيل، حقوق و وظايف آنها طرز -مجامع عمومي -2ماده 

گيري   مجامع عمومي در حقيقت مهمترين و باالترين مراجع تصميم

االصول در پايان يك دوره يك  و علي« سپهر«گروه كوهنوردي 

العاده آن،  هاي كوهنوردي گروه، و جلسات فوق ساله فعاليت

تنها در صورت نياز به حل فوري و عاجل مشكل يا مشكالتي كه 

تحركي يا  حركت طبيعي و منطقي گروه را دچار كم بوضوح سير

حقوق و وظايف مجامع عمومي .گردد اخالل بنمايد تشكيل مي

مشي كلي و ساالنه گروه  ريزي و تدوين خط  برنامه :عبارتند از

ها و ابعاد مختلف، انتخاب هيئت مسئولين )هيئت  در زمينه

بازرس  مديره( و بازرس جديد و يا ابقاي هيئت مسئولين و يا

قبلي، تأئيد اساسنامه موجود گروه و يا اتخاذ تصميم در 

مورد تغيير كليات اساسنامه و يا تغيير بندها يا مواردي از 

آن، تأئيد يا رد نقطه نظرات يا پيشنهادات هيئت مسئولين و 

يا عناصري از آن و همچنين هر يك از اعضاء گروه كه به داليل 

ت مسئولين( نتوانستند بر مختلف، مسئولين ذيربط )جمع هيئ

آنها، مهر تأئيد يا رد بزنند، استماع نظرات و گزارش 

هاي يكساله هيئت مسئولين، بازرس و ديگر اعضاي گروه  فعاليت

                              و بحث و اظهارنظر و اتخاذ تصميم درباره آنها و

... 

به دعوت  العاده در صورت لزوم، بنا : مجمع عمومي فوق1تبصره 

و يا به درخواست كتبي يك  هيئت مسئولين يا تقاضاي بازرس

گردد. در هر يك از اين موارد،  سوم  از اعضاي گروه تشكيل مي

هيئت مسئولين موظف است تا ترتيب تشكيل مجمع عمومي 

 .العاده را بدهد فوق



بايست در صورت تشكيل  العاده مي : مجمع عمومي فوق2تبصره 

موضوعاتي محوري را كه در حقيقت موجبات  صرفا ، موضوع يا

العاده را  اصلي فراخوان جلسه يا جلسات مجمع عمومي فوق

فراهم نموده است، در دستور كار خود قرار داده و بيشترين 

.                             وقت جلسه را به آن موضوع اختصاص دهد

. 

همچنين : مجمع عمومي تشكيل مجامع عمومي عادي و 3تبصره 

 15بايست حداقل  العاده، مي تاريخ و موضوع مجامع عمومي فوق

بويژه  -روز قبل از تشكيل جلسات آن، توسط هيئت مسئولين

 .باطالع ساير اعضاء گروه رسانده شود -بازرس يا بازرسان گروه

: رسميت مجامع عمومي وقتي قطعي است كه الاقل دو سوم 4تبصره 

 .اشنداز اعضا در آن شركت داشته ب

تمامي تصميمات مجامع عمومي پس از تصويب اكثريت :   5 تبصره

الجرا  )نصف بعالوه يك( اعضاء حاضر در جلسه، معتبر و الزم

خواهد بود. ليكن براي تغيير مواد اساسنامه و احيانا  انحالل 

گروه كسب حداقل دو سوم آراء اعضاء حاضر در جلسه الزم 

 .باشد مي

اعم از اعضاء و مسئولين  -وه: همه اعضاء گر6تبصره 

داراي حق راي و تنها يك راي در خصوص امور و  -ها كميته

باشند و اخذ راي در جلسات مجمع  موضوعات مطروحه در گروه مي

تواند به طريق مخفي يا  بنا بر توافق اعضاء شركت كننده مي

 .علني صورت پذيرد

 :هيئت مسئولين )هيئت مديره( و شرح وظايف آن -3ماده 

براساس ضوابط و دستورالعملهاي موجود در تصويب نامه سازمان 

هر گروه كوهنوردي عالوه بر   تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران،

نهادها و ارگانهاي ديگر از تعدادي مسئول تحت عنوان هيئت 

شود، كه از طرف مجمع عمومي ساالنه )عادي(،  مسئولين تشكيل مي

گردند. اين هيئت كه در  يانتخاب م براي يك دوره يكساله

آيد، پس از  ي شوراي سرپرستي گروه به حساب مي حقيقت به منزله

گيري گروه كوهنوردي  مجامع عمومي، باالترين نهاد تصميم

بوده و وظيفه دارد تا اداره و سرپرستي كليه امور « سپهر»

هاي ورزشي و كوهنوردي گروه را، در فاصله  مربوط به فعاليت

مومي عادي و همچنين مسئوليت حسن اجراي كامل بين دو مجمع ع



و دقيق اساسنامه و تصميمات متخذه از جانب مجامع عمومي 

العاده، تهيه و تنظيم دستور كار جلسات مجامع  عادي و فوق

مسئولين، تدوين  هيئت عمومي، تهيه و تنظيم دستور كار جلسات

به شرطي كه مخالف مواد و  -هاي داخلي گروه نامه آئين

بعبارت  .بگيرد رابرعهده تورالعملهاي اساسنامه نباشد و ...دس

 موظف -گروه سرپرستي شوراي عنوان به -مسئولين ديگر هيئت

شده )فاصله بين دو مجمع عمومي  ياد مدت لواست،تادرط

 -همراه با ظرايف و دقايق آن را -ساالنه(، همه امورات گروه

 :اساسنامه، مثلاعم از موارد مندرج در بخشهاي سوم الي هفتم 

ريزي و  تدوين اصول و قواعد اساسي ورزش كوهنوردي و برنامه

هاي  تدقيق آنها )بخش سوم اساسنامه(، تهيه و تنظيم برنامه

آموزش فني و امدادي گروه )بخش چهارم اساسنامه( تنظيم 

شرايط عضويت در گروه و اجراي صحيح موارد آن )بخش پنجم 

هاي انضباطي  نامه ط و آئيناساسنامه(، تهيه و تدوين ضواب

گروه و اداره منظم و شفاف آنها )بخش ششم اساسنامه( و 

بخش هفتم اساسنامه( را به (تنظيم حقوق اعضاء و مسئولين گروه

هيئت مسئولين همچنين،  .نحو احسن هدايت و سرپرستي نمايد

اخراج خاطي،  -مسئوليت تأئيد يا عدم تأئيد اعضاي جديد

هاي كوهنوردي  بررسي استعفاي يك عضو، تدوين و تنظيم برنامه

تعيين مسئولين هر برنامه   بندي و تدفيق آنها، گروه و زمان

ها را از نظر كمي و كيفي،  صعود و تدارك مورد نياز برنامه

ها، از نظر كمي و  اك مورد نياز برنامهتعيين لوازم و پوش

با توجه   ها، كيفي، تعيين لوازم و پوشاك مورد نياز برنامه

 .به آب و هواي فصول مختلف سال و ... را بر عهده دارد

 نيازهاي اين هيئت در شرايط فعلي و با توجه به مجموعه

نفر از  5از  مختلف،حداقل ابعاد و ها زمينه در گروه كوهنوردي

گيري در مجمع عمومي ساالنه گروه،  اء، كه از طريق راياعض

 .شوند، تشكيل گرديده است برگزيده مي

ها،  نمايندگان كميته(كليه اعضاء هيئت مسئولين: 1تبصره 

بازرس و دبير گروه( از طرف مجمع عمومي ساليانه و از ميان 

شوند. اعضاي اين هيئت و بازرس گروه  اعضاء گروه، انتخاب مي

نند در جلسات آتي مجامع عمومي، عينا  ابقاء و يا توا مي

 .تعويض گردند



تواند در شرايط اضطراري و در  هيئت مسئولين مي :2تبصره 

معذوريت يا استعفاء و عدم قبول (صورتي كه به هر دليل ممكن

مسئوليت از جانب فرد مسئول و يا سلب مسئوليت از وي، به 

ي از ارگانها يا داليل مختلف( كار و فعاليت و حركت يك

هاي ذيربط دچار اخالل يا عدم تحرك مشهود گرديده باشد  كميته

از مسئوليت خويش  -غير از بازرس گروه -مسئول مربوطه را

معزول و يك نفر از اعضاي گروه را بطور موقت و تا تشكيل 

بجاي وي منصوب  -العاده اعم از عادي يا فوق -مجامع عمومي

توقف امر بازرسي و فعاليتهاي نمايد. در صورت اخالل يا 

البدل به جاي  بازرس گروه به داليل مذكور در فوق، بازرس علي

وي منصوب خواهد شد. طبيعي است كه اعضاي منصوب شده در 

هاي مربوطه، در اولين نشست مجامع عمومي رسما  در  كميته

 .مسئوليت خويش ابقاء يا تعويض خواهند شد

ئولين در مقابل مجامع عمومي تك تك اعضاء هيئت مس :3تبصره 

العاده( مسئول باشند و بايد گروه را مطابق  )عادي و فوق

اساسنامه گروه، نظريات و مصبوات مجامع عمومي و نقطه نظرات 

 .جمع هيئت مسئولين اداره و رهبري نمايند

تشكيل جلسات هئيت مسئولين به منظور رسيدگي به  :4تبصره 

ن جلسات در يكي از روزهاي امور جاري گروه ضروري است. اي

به توافق جمع هيئت  -هفته بعد از اجراي هر برنامه كوهنوردي

گردد. رسميت جلسات و مصوبات آن با راي  تشكيل مي -مسئولين

اكثريت اعضاء هيئت مسئولين )نصف باضافه يك(، معتبر و قعطي 

توانند، در صورت نياز به جلسات  خواهد بود. هيئت مسئولين مي

ر پايان هر جلسه تاريخ نشست بعدي را معلوم و مشخص اضافه د

 ..                                    نمايند

هيچيك از اعضاء هيئت مديره )هيئت مسئولين( حق :5 تبصره

عضا بنام هيئت مسئولين كاري  ندارد رأسا  و بدون اطالع ساير

 انجام دهد، مگر آنكه هيئت مسئولين كتبا  چنين اختياري را

 .به وي محول كرده باشد

 ازتشكيل روزقبل 15 حداقل هيئت مسئولين موظف است،: 6تبصره 

اعضاي گروه را از   العاده، وفوق عادي عمومي مجامع جلسات

العاده، همچنين از  تاريخ تشكيل جلسات )و در مورد مجمع فوق

موضوع و دستور كار جلسه( مطلع و از آنان براي شركت در 



 ..                             ل آوردجلسات، دعوت بعم

روز  15هيئت مسئولين همچنين موظف است تا حداكثر : 7تبصره 

مانده به تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي )ساالنه(، عناوين 

گزارش فعاليتهاي يك ساله، خويش را تنظيم و جهت ارائه به 

كليه اعضاء، به نحوي كه قبل از مجمع عمومي از طريق بازرس 

 ..                     در اختيار اعضاء قرار گيرد، بگذارد

اهم تصميمات و نتايج جلسات هيئت مسئولين بايد  :8تبصره 

ضمن ثبت در دفتر صورت جلسات در پايان هر شش ماه به طور 

 .كتبي باطالع كليه اعضاء گروه برسد

هاي كوهنوردي گروه به  تغيير احتمالي در برنامه :9تبصره 

بيني نشده  نامساعد بودن شرايط جوي و يا هر علت پيشدليل 

ديگر، بايد با تشخيص هيئت مسئولين و در صورت عدم دسترسي 

هيئت اجرايي باشد كه در صورت هيئتهاي  -به تمام اعضاء آن

ياد شده خود، تصميمات مقتضي را در آن خصوص اتخاذ خواهند 

 .كرد

ين، يك الي دو با راي اكثريت اعضاء هيئت مسئول :10تبصره 

توانند بدون حق راي، در  نفر از افراد با سابقه كوهنوردي مي

.                          به عنوان مشاوره، شركت نمايند  جلسات هيئت مسئولين صرفا  

. 

شركت تك تك اعضاء و معتمدين گروه، به تناسب :11 تبصره

امكانات موجود )ظرفيت و امكان پذيرش آنها در جلسه( و 

المقدور با اطالع قبلي، در جلسات هيئت مسئولين، بالمانع  حتي

 ..                خواهد بود

 :هيئت اجرايي -4ماده 

هاي  هيئت مسئولين، همچنين در راستاي حسن اجراي برنامه

كوهنوردي گروه و هر چه بهتر و كامل تر برگزار شدن آنها و 

در امر  در اين ارتباط جلوگيري از اتالف وقت و تسريع

هاي  هاي مهم بخشا  حياتي در حين اجراي برنامه گيري تصميم

نفر را از  3كوهنوردي، به ويژه در لحظات اضطراري و حساس، 

بين خود با نام هيئت اجرايي انتخاب نموده تا در چنين 

هاي فردي اجتناب شده  گيري المقدور از تصميم مواقع حساسي حتي

 .پائين بيايدضريب اشتباه و خطا تا حد ممكن 



: در صورت تغيير در اعضاي هيئت اجرايي به هر دليل 1تبصره 

ممكن، هيئت مسئولين مجددا  در نشستي اعضاي هيئت اجرايي را 

 .ترميم خواهد كرد

در صورت عدم حضور يكي از اعضاي هيئت اجرايي در : 2تبصره 

، در مواقع لزوم، سرپرست آن برنامه به عنوان  يك برنامه

 غير از مجامع عمومي، .فرد مورد نظر عمل خواهد كردجايگزين 

همچنين « سپهر»هيئت مسئولين و هيئت اجرايي، گروه كوهنوردي  

هاي زير تشكيل يافته است، كه هر كميته به نوبه  از كميته

تواند براساس نيازهاي كوهنوردي گروه از يك يا چند  خود مي

ر مسئول نفر تشكيل شود. ولي در هر حال، همواره يك نف

مستقيم آن كميته در هيئت مسئولين خواهد بود كه در مجامع 

 .گردد عمومي انتخاب مي

 :ها و مسئولين عبارتند از اين كميته

 :دبير گروه -5ماده 

وظايف دبير گروه كه در حقيقت به منزله هماهنگ كننده، 

هاي كوهنوردي و ورزشي گروه و جميع  اهداف و برنامه  مجموعه،

 :گردد، عبارتند از عملي آن محسوب مي هاي فعاليت

هاي هيئت مسئولين،   مسئول پيگيري و اجراي كليه مصوبه-1

مفاد اساسنامه و انعكاس نظرات اعضاء و شركت كنندگان 

  .باشد ها در جلسات هيئت مسئولين گروه مي برنامه

هاي اجرايي  كمك به ايجاد هماهنگي و تعادل در فعاليت -2

گر اعضاء هيئت مسئولين( و همچنين ايجاد گروه )به همراه دي

هاي مختلف )فني،  ارتباط الزم و كافي در بين ارگانها و كميته

تداركات، روابط عمومي و ....( و نيز ساير اعضاء و مسئولين 

 گروه

هاي ساالنه  بندي و نقد و بررسي مجموعه فعاليت جمع -3

نه( و كوهنوردي گروه )فعاليتهاي بين دو مجموع عمومي ساال

نيز تك تك اعضاء هيئت مسئولين، و برجسته كردن نقاط قوت و 

ضعف آنها، جهت تصحيح مداوم آنها در فعاليتهاي آتي كوهنودي 

 گروه



مسئول مستقيم تهيه و تنظيم صورت جلسات نشستهاي هيئت  -4

مسئولين، انجام كليه امور دفتري گروه، ابالغ و رساندن كليه 

ات متخذه از جانب هيئت مسئولين به ها و تصميم پيامها، توصيه

هاي رسمي و كارت  ساير اعضاء گروه و نيز امضاي تمامي نامه

 ..                                  باشد ها و ... مي عضويت

باشد و  : دبير در مقابل هيئت مسئولين، مسئول مي1تبصره 

بايد گروه را در طول مدت دو مجمع عمومي عادي، مطابق نقطه 

.                             ظرات و مصوبات هيئت مسئولين اداره و هماهنگ نمايدن

. 

 :كميته فني -6ماده 

 و ها آموزش و امور تمامي تا است موظف نهاد كه مسئول اين

فني گروه از قبيل كمك به تدوين و  و علمي هاي فراگيري

ها و پيشنهادات  هاي كوهنوردي گروه و ارائه طرح تنظيم برنامه

جديد و نو در اين ارتباط، شركت در سمينارها و كالسهاي 

هاي كوهنوردي استان و  آموزشي فني و تخصصي فدراسيون و هيئت

هاي كوهنوردي در استان و ديگر نقاط  احيانا  ديگر گروه

هاي آموزش هواشناسي، نقشه خواني، كار با  در زمينه كشور،

سنج و انطباق دقيق و مناسب آنها با نقشه و  نما و ارتفاع قطب

ها، پيشنهاد تهيه ابزار و وسايل متعدد  كروكي برنامه

كوهنوردي و آشنايي با آنها و استفاده صحيح و مناسب از 

ه هر هاي مختلف و با توجه به شرايط ويژ آنها در برنامه

نوردي و  ها و فنون سنگ برنامه، فراگيري علمي و اصولي برنامه

 كار در يخ و برف و آموزش صحيح آنها به ديگر اعضاء و

هاي مختلف  كوهنوردان، تهيه و گردآوري نقشه و كروكي برنامه

و شناسايي مناطق بكر و تازه كوهنوردي و احاطه و تسلط بر 

ها و همچنين  ي برنامهمسير حركت آنها، قبل و بعد از اجرا

تهيه نقشه و كروكي قلل كوهها، غارها و ... را بر عهده 

در حد توان و امكانات گروه در ترويج و اشاعه اين   گرفته،

 .ها و فنون كوشا باشد آموزش

 

 

 كميته تداركات -7ماده 



كه مسئول تداركات اين بخش از كار وظيفه دارد تا كليه 

گروه را در حد امكان، با توجه وسايل و امكانات مورد نياز 

به نظرات هيئت مسئولين فراهم نموده، در نقل و انتقال آنها 

همچنين مسئول .هاي مختلف كوهنوردي كوشا باشد جهت برنامه

بايست به تهيه ليستي از تمامي وسايل و  مستقيم اين كميته مي

تجهيزات موجود و مستهلك، اعم از وسايل و امكانات اسكان و 

حمل و نقل، تجهيزات سنگ نوردي يخ و برف، وسايل الزم خواب، 

ها،  هدايت كننده و راهنما از قبيل نقشه و كروكي برنامه

سنج و ...، انواع ظروف و لوازم پخت و پز و  نما و ارتفاع قطب

همچنين لوازم گرمازا و روشنايي، مواد غذايي و ... اقدام 

به نحو احسن  نموده ، آنها را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و

مسئول  .در حفظ و نگهداري اين وسايل و تجهيزات بكوشد

تواند، احيانا  امانت دادن لوازم فني و  تداركات همچنين مي

تجهيزات و امكانات كوهنوردي گروه را پس از تأئيد هيئت 

مسئولين به اعضاء، افراد غير عضو و نيز گروههاي كوهنوردي 

 .ديگر ... بر عهده بگيرد

المقدور، امانت دادن وسايل و لوازم فني و  حتي :1تبصره 

هاي بايد با  به اشخاص و گروه  تجهيزات كوهنوردي گروه،

 .تصويب و تأئيد هيئت مسئولين صورت پذيرد

  :: كميته امداد و نجات8ماده 

كه مسئول اين كميته، تمامي امور و مسايل مربوط به امداد و 

وردي گروه اعم از امداد هاي كوهن نجات در كوهستان و برنامه

و نجات بدون استفاده از دارو و با استفاده از امكانات 

دارويي را بر عهده دارد. مسئول اين ارگان، همچنين موظف 

كوهستان، در  ي امداد و نجات در است تا به دليل اهميت مسئله

حد توان و امكانات خويش و گروه در سمينارها و كالسهاي 

به منظور توسعه و پيشرفت اطالعات  آموزشي و اختصاصي كه

ي امداد و  پزشكي و دارويي افراد بويژه در ارتباط با مسئله

نجات، در مراكز پزشكي و دارويي كشور و استان و احيانا  

شركت نموده   شود، فدراسيون و هيئت كوهنوردي استان تشكيل مي

و نيز با استفاده از كتابها و جزوات موجود در باال بردن و 

قويت اطالعات خويش در اين زمينه كوشا باشند. مسئول ياد ت

ها و  ي خود در تشكيل كالس تواند بنوبه شده همچنين مي



هاي اوليه و  هاي آموزشي و تخصصي از قبيل آموزش كمك برنامه

امداد رساني به بيمار و صدمه ديده در مراحل مختلف آن مؤثر 

انش كوهنوردان در ضمن باال بردن سطح اطالعات و د  واقع شده،

هاي الزم به آنان، جهت  خصوص امور و مسايل ياد شده و توصيه

پيشگيري از صدمات، ناراحتيها و نيز حوادث احتمالي، گروه 

را بويژه در زمينه امداد و نجات كوهستان بنحو احسن ياري و 

 .مساعدت نمايد

تواند در هر برنامه مشخص و  مسئول امداد و نجات همچنين مي

رصتها مناسب، با توجه به ويژگيهاي هر برنامه و در ف

گرما يا )خصوصيات منحصر بفرد آن، از جهات آب و هوايي 

سرماي شديد( و سطح ارتفاع قله )فشار هوا و راههاي مقابله 

و همچنين وضعيت خاص جسمي هر فرد كوهنورد از  ( …با آن و

لحاظ سابقه ابتال به بيماريها و مصدوميتهاي مختلف 

 ها و ناراحتي هاي قندي، تنفسي، قلبي و ... و شكستگي )بيماري

هاي الزم را به كليه  هاي خاص در پا يا دست و ...( توصيه

هر  -كوهنوردان شركت كننده در برنامه و همينطور تك تك آنان

يك به تناسب حال و موقعيت خويش، نموده و با همكاري سرپرست 

و، در ارتقاء كيفي و كمي هر برنامه و در هماهنگي كامل با ا

ها به نحو مؤثري مفيد  آميز به قله ها و صعود موفقيت برنامه

 .واقع شود

: اين ويژگي )هماهنگي و همياري مسئول امداد و نجات 1تبصره 

هاي الزم و مفيد به  با سرپرست هر برنامه خاص و توصيه

ها( در ارتباط  كوهنوردان در خصوص بهبود كيفي و كمي برنامه

 .شود ساير مسئولين كوهنوردي مشخص مي با

 :كميته روابط عمومي و تبليغات -9ماده 

كه مهمترين وظايف مسئول اين كميته، ايجاد ارتباط با 

فدراسيون كوهنوردي جمهوري اسالمي )سازمانهاي كوهنوردي كشور 

ايران و هيئتهاي كوهنورد استانها و شهرستانها( و ساير 

و ديگر نقاط مملكت، جهت انتقال  گروههاي كوهنورد در استان

ها و اطالعات و استفاده از تجارب و دستاوردهاي  آموخته

هاي كوهنوردي  يكديگر به منظور باال بردن سطح كيفي برنامه

گروه و رفع نواقص موجود و نيز تبليغ و ترويج ورزش 

كوهنوردي، بعنوان ورزشي سالم و سازنده در بين آحاد مختلف 



قمندان، و آشنا ساختن آنان با اهداف، اصول مردم، بويژه عال

نويسي  و قواعد اساسي اين ورزش و همچنين اساسنامه گروه، نام

از عالقمندان و دوستداران ورزش كوهنوردي، جهت اجراي 

ها و اساليدهاي  ها، عكس آوري گزارش هاي مختلف، جمع برنامه

هاي اجرا شده و در صورت امكان تهيه  مربوط به برنامه

هاي معتبر و منحصر بفرد و گردآوري آنها در  هاي برنامه لمفي

هاي مختلف و ارسال آنها براي فدراسيون و ساير  آلبوم

گروههاي كوهنوردي و همينطور مطبوعات و محافل ورزشي، جهت 

ها و مجالت ورزشي و نيز جهت اطالع عموم، نمايش  درج در بولتن

يات كوهنوردي جهت آوري كتب و نشر عكس و اساليد و فيلم، جمع

.                                 باشد اشاعه هر چه بيشتر اين ورزش، در جامعه مي

. 

 :كميته امور مالي -10ماده 

كه مهمترين وظايف مسئول اين ارگان، مجموعه فعاليتهاي 

آوري حق عضويت اعضاء و  حسابداري و مالي گروه، اعم از جمع

كمكهاي مالي و پرداخت كليه  كوشش در جهت تحصيل امكانات و

 .هاي دفتر گروه و ... مي باشد هزينه

تواند، در  : در صورت امكان مسئول امور مالي گروه مي1تبصره 

مواقع لزوم، پس از تصويب هيئت مسئولين، برخي از اعضاء 

گروه را در تهيه وسايل و لوازم مورد نياز ياري و مساعدت 

 .نمايد

بايست در جهت  المقدور مي ي حتي: مسئول كميته مال2تبصره 

اجراي صحيح امور محوله، هر شش ماه يكبار، تراز مالي گروه 

.                                   را بطور مكتوب در اختيار اعضاي گروه قرار دهد

. 

 :كميته بازرسي -11ماده 

كه وظيفه مسئول يا مسئولين اين بخش، بازرسي كليه امور 

هاي مالي آن و صورت وضعيت  عملكرد و ترازنامهگروه )اعم از 

هاي گروه و ليست لوازم و وسائل موجود و اسقاطي و  دارائي

ها  انطباق آن با عين آن وسائل و ...(، پيگيري اجراي برنامه

هاي  نامه و تطبيق مستمر آنها با اساسنامه، ضوابط و آئين

آوري و  انظباطي گروه، توجه به پيشنهادات و انتقادات و جمع

ارائه آنها به جلسات هيئت مسئولين و مجامع عمومي عادي و 



العاده، اظهار نظر درباره صحت مطالب و اطالعاتي كه دبير  فوق

كنند.  هاي مختلف به مجامع عمومي ارائه مي يا مسئولين كميته

ها و  نظارت بر استمرار جلسات و كار هيئت مسئولين و كميته

العاده،  يل جلسات مجمع عمومي فوقدر صورت لزوم درخواست تشك

بررسي حقوق و وظايف اعضاي گروه و رعايت يكسان آن در حدي 

هاي انظباطي گروه تعيين نموده است  نامه كه اساسنامه و آئين

و سرانجام مراقبت در امر حضور و غياب اعضاء در جلسات هيئت 

العاده مجامع عمومي و عادي  مسئولين جلسات عادي و فوق

 ..                           دباش مي

توانند يك نفر يا بيشتر را بعنوان  : مجامع عمومي مي1تبصره 

البدل انتخاب نموده تا در صورت  بازرس يا بازرسان علي

استعفاء يا عدم قبول مسئوليت توسط  -معذوريت به هر دليل

بازرس يا بازرسان اصلي و سلب عضويت از آنها و ... جهت 

.                                  بازرسين آماده باشندانجام وظايف 

. 

: بازرس يا بازرسان مستقيما  از طرف مجامع عمومي، 2تبصره 

شوند. و تنها مجامع عمومي اعم از عادي يا  انتخاب مي

توانند بازرس يا بازرسان را بداليل  العاده هستند كه مي فوق

 .نتخاب نمايندمشخص و متقن، معزول نموده و يا مجددا  ا

توانند در هر موقع كه  : بازرس يا بازرسان مي3تبصره 

بخواهند، هر گونه رسيدگي و بازرسي را انجام داده، تمام 

 -باشد كه ارگان يا هركميته به مربوط اسناد و مدارك الزم را

 ..                                بگيرد دراختيار

كه گزارش جامعي از  بازرس يا بازرسان موظفند:  4 تبصره

ها و ابعاد مختلف،  هاي ساليانه گروه در زمينه وضعيت فعاليت

به مجمع عمومي عادي، تسليم نمايند. گزارش بازرسي بايد 

روز قبل از تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي، جهت  15حداقل 

 .مراجعه هيئت مسئولين و ساير اعضاي گروه آماده باشد

بيش از يك بازرس داشته باشد هر  : در صورتي كه گروه5تبصره 

توانند به تنهايي وظايف خود را انجام  كدام از آنها مي

بايست، گزارش واحدي را جهت  دهند، ليكن كليه بازرسان مي

ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند. در صورت وجود اختالف نظر 

موارد اختالف بايد با ذكر دليل، در   ميان بازرسان گروه،

 .يك از بازرسان قيد شودگزارش هر 



بايست از هر گونه تخلف  ازرس يا بازرسان همچنين مي: 6 تبصره

ها و اساس حركت كوهنوردي گروه لطمه  يا تقصيري كه بر پايه

گزارشي  -از ناحيه هر فرد مسئولي كه باشد -نمايد وارد مي

تهيه نموده و آن را نخست در جمع هيئت مسئولين و در صورت 

العاده،  ه مطلوب، به مجمع عمومي عادي يا فوقعدم حصول نتيج

 .ارائه نمايند

اي كه بنا  العاده : در صورتيكه لزوم تشكيل جلسه فوق7تبصره 

به درخواست بازرس يا بازرسان تشكيل گرديده است احساس 

تواند يا بازرس يا بازرسان را مورد  نشود، مجمع عمومي مي

سمتها و مسئوليتها مؤاخذه قرار داده و يا آنها را از 

 .منفصل و معزول نمايد

 

 

 بخش سوم

 اصول و قواعد اساسي در ورزش كوهنوردي

هايش جدا از همه جذابيتها و  ورزش كوهنوردي به دليل ويژگي

زيبائيهاي خويش همواره در معرض مشكالت، حوادث و خطرات 

احتمالي اعم از گم كردن مسيرهاي حركت و احيانا  گم شدن در 

ها و ارتفاعات، تغييرات ناگهاني آب و  سقوط از صخره ها، جنگل

هوا و تغيير شديد دما، ارتفاع گرفتگي، سرما و گرمازدگي و 

ترين و در  ... قرار داشته و دارد. از اين رو يكي از اوليه

هاي كوهنوردي،  عين حال مهمترين اصول و قواعد در برنامه

با توجه به ها ،  همانا برنامه ريزي و تدقيق اين برنامه

متفاوت بودن مسيرها و قلل كوهها و آب و هواي مناطق مختلف 

ريزي در  در فصول گرما و سرما است. از اين لحاظ برنامه

.                                   تواند از جهات مختلف مورد توجه قرار گيرد كوهنوردي مي

. 

ردي و از جهت شناسايي و تعيين دقيق مسيرهاي كوهنو -1ماده 

 :قلل كوهها

هر يك از برنامه هاي كوهنوردي گروه بايد در شناخت كامل از 

ها و مسيرهاي بازگشت از  مسير حركت آنها تا صعود به قله



آنها، در فصلهاي مختلف سال، از ابتدا تا انتها، از پيش 

المقدور براي اعضاي گروه و شركت  ريزي شده و حتي برنامه

تلف تفهيم و توجيه گردد تا مشكالت هاي مخ كنندگان در برنامه

و احيانا  خطرات احتمالي به حداقل ممكن كاهش يابد. اين 

تواند و بايد مدت زمان حركت و كوهپيمايي  ريزي حتي مي برنامه

كوهنوردان، ساعات شروع حركت و بازگشت آنها، ساعات رسيدن 

به قلل كوهها و نيز تعيين سرپرستان و ديگر مسئولين اجراي 

 .هاي مختلف كوهنوردي و .. را نيز در بر گيرد امهبرن

 :از جهت تداركات، تجهيزات و امكانات الزم -2ماده 

« سپهر»و در اين راستا گروه كوهنوردي  -گروههاي كوهنوردي

توانند و بايد با توجه به فصلهاي مختلف سال و اختالف  مي

دماي بالنسبه شديد در هر يك از اين فصول و نيز مناطق 

تلف كوهنوردي و راهپيمايي در مملكت، همواره با تجهيزات مخ

و امكانات مناسب و كافي به كوه رفته و از نظر گزارش 

سنج،  نما و دماسنج، ارتفاع آنها، قطب  ها و كروكي برنامه

پوشاك و وسايل گرما و سرما، تغذيه مناسب، كوله، چادر و 

مئن، ديگر امكانات به همراه كيسه خوابهاي مناسب و مط

نوردي، تجهيزات برف و يخ و ... كامال  مهيا و  تجهيزات سنگ

هاي  آماده باشند. در غير اين صورت ممكن است كه، در برنامه

مختلف كوهنوردي و به ويژه در شرايط اضطراري با مشكالت و 

 .ناپذير مواجه گردند خطرات عديده و بخشا  جبران

 از جهت ايجاد نظم و انضباط الزم -3ماده 

تواند و بايد بعنوان يكي از اركان  وجود نظم و انضباط مي

هاي كوهنوردي تلقي شده و ضامن اصلي  حياتي و مهم در برنامه

ها و صعود به  و اساسي در موفقيت و سالمت در طول برنامه

ي خود يك  تواند به نوبه ها باشد. نظم و انظباط همچنين مي قله

يري از خطرات و تقليل فاكتور مهم و غيرقابل اغماض در پيشگ

 .هاي كوهنوردي باشد مشكالت در برنامه

موظفند كه « سپهر»لذا كليه مسئولين و اعضاي گروه كوهنوردي 

تر  اين فاكتور مهم و حياتي را در پيشبرد هر چه بهتر و سالم

هاي كوهنوردي مراعات نموده و در تفهيم و توجيه آن  برنامه

 .ها كوشا باشند هبراي ساير شركت كنندگان در برنام



 بخش چهارم

 هاي فني و امدادي گروه آموزش

كه در همين  -اش ورزش كوهنوردي به دليل خصوصيات ويژه

هاي  ها و فراگيري بدان اشاره شده است. آموزش  اسانامه بخشا  

طلبد كه به جهت اهميت مسئله، هيئت  علمي و فني خاصي را مي

يا كردن آن، كوشا مسئولين گروه بايد اكيدا  در تدارك و مه

توان از همكاري و  باشند. طبيعي است كه در اين خصوص مي

هاي كوهنوردي استان و  مساعدت فدراسيون كوهنوردي و هيئت

شهرستان و نيز متخصصان مربوطه به نحو احسن استفاده كرد و 

توانند به نحوي  لذا هيئت مسئولين بويژه مسئول مربوطه مي

نا  به همين منظور ترتيب داده پيگير در كالسهايي كه احيا

توانند در حد توان خويش  شد، شركت نمايند. همچنين آنها مي مي

براي تدارك اين قبيل كالسها با همكاري مؤسسات ذيربط اقدام 

 :هاي زير انجام گيرد تواند در زمينه نمايند. اين آموزشها مي

سنج و  نما و ارتفاع آموزش نقشه خواني و استفاده از قطب

زش كمكهاي اوليه ها ،آمو و مسيربرنامه طباق آنها با كروكيان

 با فشار هوا و كمبودآن ديده، مقابله و امدادرساني به صدمه

سرما و گرمازدگي، تغذيه مناسب در  با در ارتفاعات، مقابله

ها )از جهت كيفيت و ميزان آن(،  ها و صعود به قله طي برنامه

 ... واصول فني سنگنوردي، اصول برف و يخ 

 بخش پنجم

 »سپهر»شرايط عضويت در گروه كوهنوردي 

بايستي داراي مشخصات و « سپهر»كليه اعضاي گروه كوهنوردي 

 :هاي ذيل باشند ويژگي

معتقد به نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي  -1ماده 

 كشور

 متدين به يكي از اديان رسمي كشور-2ماده 

 ظيفه آنانروشن بودن وضعيت نظام و -3ماده 

دارا بودن شايستگي اخالقي و عالقمندي نسبت به ورزش  -4ماده 

 كوهنوردي

سال سن و يا رضايت نامه از ولي  18داشتن حداقل  -5ماده 

 سال 18براي افراد زير 

پذيرش كليه مفاد و شرايط مندرج در اساسنامه گروه  -6ماده 



 و ساير مقررات تعيين شده

اهيانه جهت پاسخگويي به بخشي پرداخت حقو عضويت م -7ماده 

 از نيازهاي مالي گروه

تبصره: ميزان حق عضويت ساالنه اعضاء همه ساله توسط خود 

 .گردد آنان در مجمع عمومي ساالنه گروه برآورد و تعيين مي

اعضاي جديد با تقاضاي كتبي خود و معرفي يكي از  -8ماده 

 .شوند اعضاء و تأئيد هيئت مسئولين پذيرفته مي

الزم است كه حداقل  فردي كه تقاضاي عضويت مي نمايد، -9ده ما

 .هاي كوهنوردي گروه شركت داشته باشد ماه در برنامه 6در طي 

داشتن شرايط جسمي و روحي مناسب براي شركت در  -10ماده 

 هاي كوهنوردي گروه برنامه

تبصره: هر يك از اعضاء بايد شركت فعال و مؤثر در 

 .گروه داشته باشندهاي كوهنوردي  برنامه

 

 

 

 بخش ششم

 نامه انظباطي ضوابط و آئين

عدم رعايت برخي اصول و مقررات گروه )عدم رضايت  -1ماده 

توجهي نسبت به مفاد مندرج در اساسنامه و  مسائل اخالقي، بي

هاي انظباطي گروه و  نامه عدم اجراي دقيق مصوبات و آئين

ها و  دستورالعملنهادهاي تابع آن( به منزله سرپيچي از 

ضوابط كوهنوردي گروه تلقي شده، حسب مورد ، اعمال تنبيهات 

هايي از قبيل صحبت با برنامه و جدي با اشخاص خاطي  و مجازات

و اعضاي متخلف، تذكر شفاهي و تذكر كتبي و توبيخ، اخراج 

موقت، خلع عضويت و اخراج دائم از گروه را در پي خواهد 

مورد اعضاء و اشخاص خاطي و متخلف، داشت. بدين نحوه كه: در 

نخست از طريق صحبت با آنها و اطالع از كم و كيف جريان به 

مصوبات ضوابط و  توجهي و تخلف آنان نسبت به علت و يا علل بي

هاي انضباطي گروه و متعاقبا  توجيه آنها، از طريق  نامه آئين

و توضيح بخشهاي مختلف اساسنامه بويژه بخش مربوط به ضوابط 

هاي  نامه انضباطي گروه، و در صورت ادامه تخطي و تخلف آئين



ياد شده براي بار اول به تذكر شفاهي و كتبي )و يا هر دوي 

آنها( و براي دفعات بعد به تنبيهات و مجازاتهايي همچون 

اخراج موقت از يك تا سه جلسه، خلع عضويت و در نهايت اخراج 

هيئت مسئولين( محكوم دائم از گروه )تماما  با راي اعضاي 

 .گردند مي

اي تخلفات و  همين جا الزم است يادآوري گردد كه راجع به پاره

خطاها ) درست به تناسب شدن تخلف و خطاي انجام گرفته( فرد 

خاطي ممكن است براي همان بار اول با تشخيص و راي نهايي 

هيئت مسئولين اخراج از يك تا سه جلسه خلع عضويت از گروه و 

 .خراج دائم محكوم گردديا ا

: صحبت با اشخاص متخلف و خاطي بايد با برنامه از 1تبصره 

پيش تعيين شده )هم از جهت شخص صحيت كننده و هم از جهت 

موضوع و زمان صحبت( باشد. شخص صحبت كننده از طرف گروه نيز 

بايد حتي المقدور داراي برخي ويژگيهاي قابل ذكر و تعمق 

بت روحي و رواني خاصي با شخص مورد نظر بوده ، ارتباط و قرا

 .)شخص خاطي( داشته باشد

: هر يك از اعضاء يا اشخاصي كه به نحوي كه از 2تبصره 

هاي مندرج در اساسنامه گروه  انحاء مشمول تنبيهات و مجازات

توانند حداكثر تا دو ماه به راي صادره  اند مي واقع شده

موظف است تا در  اعتراض نمايند. هيئت مسئولين گروه نيز

اي با  حداكثر تا يكماه تمام( در جلسه)اولين فرصت ممكن 

حضور شخص مورد نظر وي را نسبت به خطاهاي پيش آمده و در 

اين ارتباط حكم صادره توجيه نموده و يا احيانا  استدالالت و 

موارد مورد ادعاي وي را پذيرفته، در حكم صادره تجديد نظر 

ت )در صورت عدم پذيرش استدالل شخص نمايد. در غير اين صور

مورد نظر توسط هيئت مسئولين و يا متقابال  عدم توجيه وي( 

موضوع با حفظ نظر عينا  به يكي از مجامع عمومي عادي يا 

العاده ارجاع و با راي نهايي اعضاي حاضر در مجمع حل و  فوق

 .گردد فصل مي

هاي  برنامه جلسه غيبت متوالي و غير موجه از 3بيش از -2ماده 

جلسه(، و در  3كوهنوردي گروه موجبات اخراج موقت )از يك تا 

 صورت تكرار خلع عضويت از عضو خاطي را )به تشخيص هيئت

مسئولين گروه( فراهم خواهد 



                                    .كرد

تبصره: خلع عضويت از گروه شامل مواردي خواهد شد كه فرد 

تواند همچنان به عنوان ميهمان در  ه( ميخاطي )خلع عضويت شد

هاي گروه شركت كرده، به نحوي از انحاء با گروه  برنامه

 .همكاري نمايد

تواند  ليكن عضو يا فرد اخراج شده از گروه به هيچ وجه نمي

هاي گروه شركت نموده با آن  حتي به عنوان ميهمان در برنامه

                                                  همكاري نمايد

.  

هر يك از اعضاء يا اشخاص اخراجي از گروه كه تمايل  -3ماده 

توانند براي  به فعاليت مجدد در گروه را داشته باشند مي

يكبار ضمن پذيرش راي هيئت مسئولين و گروه در ارتباط با 

اعم از عادي يا  -خويش، صرفا  در يكي از مجامع عمومي گروه

خصوص برخورد و راي انظباطي مورد نظر از خود در  -العاده فوق

انتقاد نموده و پس از استماع داليل و نقطه نظرات هيئت 

مسئولين و ديگر اعضاء گروه در رد يا قبول انتقادات مطروحه 

حداقل با راي نصف بعالوه يك اعضاء حاضر در مجمع عمومي 

 .مجددا  در گروه فعاليت نمايد

توانند در صورت پذيرش فرد  مع مي: اعضاي حاضر در مج1تبصره 

  مورد نظر به تشخيص خويش وي را مجددا  به عنوان عضو يا صرفا  

 ..                                    مهمان پذيرا باشند

: در صورت پذيرش مجدد فرد اخراجي به گروه صرفا  به 2تبصره 

 عنوان ميهمان و تمايل وي براي عضويت در گروه تمامي ضوابط

 .مندرج در شرايط عضويت در خصوص وي اعمال خواهد شد

: هييت مسئولين می تواند عضو اخراجی را به تشخيص 3تبصره 

خود مورد عفو قرار داده و اجازه فعاليت مجدد را در گروه 

 ..                                     صادر نمايد

گي  دسته بدنبال هر گونه انشعاب، دو دسته گي و يا چند-4ماده 

در گروه به داليل مختلف، نخست و با حضور طرفين مجموعه 

هاي موجود در آن بريال محاسبه گشته و پس از  اموال و دارائي

آن دقيقا  به تناسب تعداد اعضاي هر يك از طرفهاي انشعاب 

 .ميان گروههاي ذينفع تقسيم خواهد شد

عضاء : مفهوم انشعاب با اخراج يك يا تني چند از ا1تبصره 

 گروه به داليل مختلف متفاوت است.



شرايط انشعاب را پس از وقوع، مجامع عمومي اعم از عادي يا 

 .العاده تشخيص خواهد داد فوق

هاي گروه در  مسئوليت افراد شركت كننده در برنامه- 5ماده 

بيني نشده بر عهده خود آنان خواهد  قبال حوادث و سوانح پيش

 .بود

بيني نشده به مجموع حوادث و  سوانح پيشحوادث و  :1تبصره

هاي متداول و  بيني شود كه خارج از پيش آمدهايي گفته مي پيش

العموم هيچيك از  معمول كوهنوردي عارض كوهنوردان شده و علي

توان در بروز و حدوث آن مسئول و مقصر  كوهنوردان را نمي

 .دانست

گروه،  هاي : ميهمانان و شركت كنندگان در برنامه2تبصره 

بايست با اعالم قبلي و از طريق حداقل يكي از اعضاء و  مي

ها  معتمدين گروه در روز و ساعات مقرر براي حضور در برنامه

نويسي كنند. اين مهمانان الزم است كه حداقل برخي از  نام

ويژگيهاي مندرج در شرايط عضويت گروه را دارا بوده و به 

هاي انظباطي گروه  نامه نرعايت بخشي از مقررات و ضوابط آئي

از جمله رعايت مسائل اخالقي پايبند باشند. ميهمانان و شركت 

بايست حداقل، توان جسمي و  ها همچنين مي كنندگان در برنامه

 .ها را داشته باشند روحي الزم براي شركت در برنامه

هاي مطروحه گروه  حضور اعضاء حداقل نيمي از برنامه -6ماده 

توجهي اعضاء  شده آن ضروريست و قصور و بي در تقويم اعالم

هاي مذكور  نسبت به اين مسئله عالوه بر جرايم مالي، مجازات

 .         در فوق را به نسبت مورد تخلف در پي خواهد داشت

 

 بخش هفتم

 «سپهر»حقوق اعضاء و مسئولين گروه كوهنوردي 

از حقوق و « سپهر» كليه اعضاء و مسئولين گروه كوهنوردي 

 :امتيازات زير برخوردارند

حق اظهار نظر درباره كليه امور و مسائل مربوط به  -1ماده 

هاي كوهنوردي ورزشي گروه و نيز  گروه در تمامي مدت فعاليت

 العاده در جلسات مجمع عمومي عادي و فوق

حق انتخاب شدن به عنوان هر يك از مسئولين  -2ماده 

گيري مجمع  در جلسات رايكوهنوردي گروه و انتخاب كردن آنان، 



 عمومي عادي )ساالنه( گروه

حق دادن راي نسبت به كليه مسائل مطروحه گروه در  -3ماده 

 العاده )ساالنه( و فوق جلسات و مجامع عمومي عادي

حق استفاده از امكانات مالي و فني و ... گروه،  -4ماده 

 .تحت نظارت هيئت مسئولين

در صورت « سپهر»وهنوردي براي كليه اعضاء گروه ك -5ماده 

 .يمه ورزشي صادر خواهد شدبتمايل كار عضويت و 

توانند در دوره فعاليت ورزشي خود در  اعضاي گروه مي  -6 ماده

با تقاضاي كتبي خود و  -براي مدت معين -صورت نياز به مرخصي

تأئيد هيئت مسئولين از آن استفاده نمايند. تمديد مرخصي 

تأئيد هيئت مسئولين انجام پذيرد. بايد با تقاضاي كتبي و 

 .گردد بديهي است در طول مدت مرخصي، حق عضويت پرداخت مي

هر گونه استفاده از كارت عضويت گروه كوهنوردي  :1تبصره 

صرفا  در چهارچوب اساسنامه گروه و اصول و ضوابط « سپهر»

ورزش  -مندرج در آن و نيز مقررات و قوانين ورزشي كشور

 .ر خواهد بودمعتب -كوهنوردي
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