
 های کوهنوردی انجمن کوهنوردان ایراننامه )داخلی( کارگروه باشگاهآیین

 ول: تعریفاماده 

که مشتمل است از  09/90/7001مورخ  01779این کارگروه با تصویب هیئت مدیره انجمن کوهنوردان ایران بنابر نامه شماره 

ها در انجمن کوهنوردان گردد. مدیران باشگاهشوند، تشکیل میمیاعضای حقوقی انجمن محسوب های کوهنوردی مجاز که از باشگاه

نامه خواهند ریت اهداف همسو با انجمن مبادرت به فعالیت در این کارگروه به شرح مرقوم در مواد و بندهای این آیینوایران با مح

 .ودنم

 

 ماده دوم: اهداف

ای هل گرفته، ایجاد ارتباط و همبستگی صنفی بین باشگاهامه انجمن شکاساسن 2ماده  4هدف از تشکیل این کارگروه که بر اساس بند 

افزاری و های کوهنوردی یا استفاده از امکانات سختتاسیس نهاد یا تشکل صنفی رسمی باشگاه  کوهنوردی و اقدام در جهت

 باشد.افزاری انجمن کوهنوردان ایران مینرم

های کوهنوردی، انجمن بتواند نیروی انسانی باشگاه  با اهداف انجمن است تا با کمکهدف دیگر این کارگروه یاری رسانی تشکیالتی 

های گوناگون ستادی، فرهنگی، زیست خود به فعالیت به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد کوهنوردی کشور در چهارچوب اهداف

 .ورزشی و غیره در سطح کشور بپردازد محیطی،

 اجرایی این کارگروهماده سوم: سازوکارهای 

ن که با حصور حداقل دو سوم اعضا تشکیل جلسات در حال حاضر هر دو هفته یک بار در محل دفتر انجمن کوهنوردان ایرا :1بند 

 سمیت خواهد یافت و ممکن است در آینده تغییر یابد.ر

ه هر دلیلی این امر میسر نشد، نماینده ها در این جلسات الزامی است. ولی چنانچه ب: حضور مستقیم مسئولین باشگاه7تبصره 

 تواند در این جلسات حضور یابد.االختیار ایشان با هماهنگی قبلی میتام

 نامه ذکر خواهد شد.باشگاه هستند که اسامی آنها در انتهای این آیین 70: اعضای تشکیل دهنده این کارگروه در بدو تاسیس، 2تبصره 

 های رسمی این کارگروه اضافه نمود.تعداد باشگاه توان به: در هر زمان می0تبصره 

 ی پروانه فعالیت به دفتر انجمن کوهنوردان ارسال نمایند.پتوانند تقاضای عضویت خود را همراه با کهای جدید می: باشگاه4تبصره 

که به مسئولیت مدیر  «نهای کوهنوردی انجمن کوهنوردان ایراکارگروه باشگاه»تشکیل گروه تلگرامی اعضا با عنوان  :2بند 

 شود. کارگروه صورت جلسات و موضوعات مرتبط در آن منتشر می

 مند شد. توان از آرشیو کاغذی صورت جلسات نیز بهره: در صورت لزوم می5تبصره 

 اندازی نمود.توان کانال تلگرام عمومی این کارگروه را نیز راه: در صورت تمایل اعضا می6تبصره 

 شود.می ءلیت این کارگروه پس از انتخاب توسط اعضای کارگروه رسما از سوی انجمن به وی اعطا: مسئو1تبصره 

 ها و یا رای آنها مشخص خواهد شد.: مسئولیت این کارگروه بطور چرخشی در بین مدیران باشگاه0تبصره 

 های کوهنوردی در این کارگروههمسان سازی قوانین عمومی و اجرایی باشگاه :3بند 



های آموزشی و ها و طرح درساظهارنظر، اتخاذ تصمیم و پیشنهاد جمعی و صنفی، به اخبار مهم و حوادث و دستورالعمل :4بند 

 گردد. )پس از تصویب در هیئت مدیره انجمن(های کوهنوردی، ابالغ میباشگاه های زی ربط بهقوانینی که از سوی سازمان همچنین

 کام این کارگروه با امضای رئیس و مهر انجمن کوهنوردان و یا سربرگ رسمی خواهد بود.ها و احکلیه نامه :0تبصره 

جلسات علنی و تصمیمات جمعی این کارگروه پس از تصویب در هیئت مدیره انجمن کوهنوردان در انعکاس کلیه صورت :5بند 

 فضاهای مجازی و حقیقی کوهنوردی

های ماهانه و فصلی انجمن کوهنوردان ایران و ترغیب و شستدر مجامع و نضا کارگروه جهت حضور سعی و کوشش اع :6بند 

 تشویق عضویت داوطلبانه اعضای باشگاه متبوع خود در انجمن کوهنوردان ایران

 تقسیم کارهای اجرایی در مواقع لزوم توسط مسئول کارگروه در بین اعضاء  :7بند 

تواند نسبت به تاسیس شود که در صورت نیاز در آینده میا محسوب میهاین کارگروه به عنوان تشکل صنفی باشگاه :8بند 

 ت کشور و یا هر سازمان دولتی دیگر درخواست نمود.اختصاصی صنفی آن، از وزار

به امضای کلیه اعضاب محترم و ریاست محترم هیئت  1/77/01تبصره در دو نسخه، در تاریخ  0بند و  0ماده،  0نامه با این آیین

 نجمن کوهنوردان ایران رسید.مدیره ا


