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 نوردان ایران انجمن کوه

ی کار داوطلبانه و غیر انتفاعی شکل  نهاد )غیردولتی( که بر پایه نوردان ایران سازمانی است مردم انجمن کوه

ایی چند مبا گرده که تداوم نیافت، های دور سال ی مشابه درگرفته است. فعالیت این انجمن در پی چند تجربه

یا با آن  عضویت دارند مناین انجدوست در  نورد و طبیعت کوه چند هزاراکنون  .آغاز شد ۸۷۳۱ نورد از سال کوه

د. این انجمن، به دارنهمکاری  انجمننوردی بسیاری نیز با  های کوه ها و باشگاه گروه کنند، همچنین همکاری می

 ی مدیره هیاتکند؛  وزرات کشور فعالیت میصادره از ی  شخصیت حقوقی به ثبت رسیده و با پروانهعنوان یک 

 شود.  با رای مستقیم اعضا در مجمع عمومی انتخاب می ،انجمن

بود بیان کرده  به شرح زیر های آن را  نوردان ایران، هدف انجمن کوه ی اولیه ی سنامهای دوم اس ماده

 :اندکی تغییر کرده، اما کلیات همین استکه با اصالحات بعدی 

 گسترش همکاری ورزشی و تحکیم دوستی میان کوه نوردان -۸

ها با ایجاد مرکز اطالع رسانی، انتشار نشریه، تشکیل کتابخانه و  نوردی و کوه کوه ی پژوهش در زمینه -۲

 نوردی مراکز آموزش کوه ی آثار و وسایل، کمک به تشکیل و توسعه ی گنجینه

اطق و کمک به های گیاهی و جانوری و فرهنگ بومی این من های کوهستانی، گونه تالش برای حفظ محیط -۷

 شده سازی مناطق تخریب به

 نوردی و تبیین حقوق آنان های کوه نوردان و سازمان انی از کوهبپشتی -۴

 کمک در امر جستجو و امداد کوهستانی -۵

 نوردی ر ایمنی و کیفیت وسایل کوهکمک در تعریف استانداردها و نظارت ب -۶

 .نوردی با توجه به معیارهای جهانی این ورزش های نو و خالق در کوه پشتیانی از حرکت -۳

 

(۹۷۳۱ی انجمن )آذر  بخشی از نخستین یادداشت در نخستین گاهنامه  

دوستان با  نوردان و کوه کوههایی که چند تن از  و در پی تماس ۹۷۳۱از آذرماه « نوردی ایران انجمن کوه»فکر تشکیل 

اندازی چنین تشکلی  منظور بحث در مورد راه شکل گرفت. پس از نخستین جلسه که این افراد به یکدیگر داشتند

توان و باید برای تأسیس  نوردی کشور خالی است و می کردند که جای چنین سازمانی در کوه داشتند، همگی اظهار می
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شد، همین عقیده را داشت. بیشتر  گری هم که طرف مشاوره و صحبت واقع مینورد دی آن اقدام کرد. هر کوه

نوردی را دارند، اما مشکالت  ها است آرزوی تشکیل یک سازمان غیردولتی و فراگیر کوه گفتند که سال نوردان می کوه

، و مشکل دور کرد یتوان در این شرایط سخت این سازمان را از نظر مالی پشتیبان روزمره و تصور این که چگونه می

 هم جمع کردن عالقمندانی که بتوانند آن را اداره کنند، آنان را از قدم گذاردن در این راه بازداشته است. 

قلم، فروزان زیادلو، سعید  ، علی پارسایی، مرتضی دزفولی، حسن زرینور ها با حضور محمدتقی بهره نخستین جلسه

گاه چند تن دیگر برگزار شد و  نام ناصحی، محمد نوری، و حضور گاهشجاعی، ابوالفضل عظیمی، عباس محمدی، به

ی  و فراهم کردن مقدمات نخستین جلسه ،ی انتخاب هیات مؤسس ی آن تدوین اهداف انجمن، تعیین شیوه نتیجه

تنظیم شد. برای تعیین هیات مؤسس قرار شد در « بیانیه»های انجمن در قالب یک  مجمع عمومی انجمن بود. هدف

ی عمومی برای اول  نوردان و عالقمندان به کوه انتخاباتی صورت گیرد؛ و قرار نخستین جلسه ان جمعی از کوهمی

« هیات مؤسس»نوردی  مند به کوهنورد و عالق گذاشته شد تا در آن از میان حدود یکصد نفر کوه ۳۱اردیبهشت 

.قانونی انجمن نمایند نویس اساسنامه و ثبت ی پیش تخاب شود و این هیات اقدام به تهیهان  

 

. 

نوردان ایران ها و دستاوردهای انجمن کوه فعالیت  

 

به انجام رسیده  شده در اساسنامه های اعالم هدفدر راستای  های انجمن که کارها و کوششهایی از  در زیر، به گوشه

شود. ، اشاره میاست  

 

 

نوردان ری ورزشی و تحکیم دوستی میان کوهگسترش همکا-۸  

از شهرهای گوناگون کشور  نورد کوهکه در آن چند صد  نوردان ایران کوه نخستین مجمع عمومی انجمن* از 

از طریق  یامپبرگزار شده، و هزاران  ی انجمن واسطه به ها همایش و صدها دیدار حضور داشتند تا به امروز، ده

را به « ها همکاری ورزشی و تحکیم دوستی»نمودی از در عملاین مجموعه فعالیت، مبادله شده که انجمن 
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عضوگیری در دگی انجمن در چند شهر و روستا، گیری دفترهای نماین نمایش گذاشته است. همچنین شکل

نوردی در  های کوه ها و گروه ها و باشگاه نوردی و هیات اندیشی با فدراسیون کوه سراسر کشور، همکاری و هم

یا رویدادهایی  پیشکسوت، راهنمایان و برجستهنوردان  های نکوداشت کوه هبرگزاری برنام وچندین نقطه از ایران، 

توان گفت که انجمن  . میهایی بوده که در این جهت برداشته شده است گام، از «کوههمایش زن و»مانند 

.ایران عمل کندنوردی  ی کوه ی افکار عمومی جامعه عنوان نماینده ای توانسته به نوردان، تا اندازه کوه  

، (GHM« )های بلند گروه کوه»نام خارجی مانند  نوردی صاحب های کوه برقرار ساختن ارتباط با سازمان* 

های  همکاری ی  نیز به توسعه آلپاین کالب ارمنستانو نوردی فرانسه، آمریکن آلپاین کالب،  فدراسیون کوه

 است.نوردی ایرانیان کمک کرده  ورزشی و ارتقای فنی کوه

 

رسانی، انتشار  ها با ایجاد مرکز اطالع نوردی و کوه کوه ی پژوهش در زمینه -۲

 ی آثار و وسایل، کمک به تشکیل و توسعه ی نشریه، تشکیل کتابخانه و گنجینه

نوردی مراکز آموزش کوه  

نوردان، چند شیوه یا الگوی آموزشی را معرفی کرده که در نوع خود، در ایران نوآورانه بوده است.  انجمن کوه* 

اردوهای »نوردان،  های عملی کوه های آموزش جستجو و نجات با محتواهای نو و با کاربست تجربه دوره

با الگو گرفتن از « نوردی یخ های جشنواره»ی خارجی،  نوردان برجسته با همکاری کوه« نوردی برتر سنگ

وشاک پنوردی،  سنگهای  های چندساعته در زمینه ، و کارگاه«ها نوشته ی کوه جشنواره»ی اکرن فرانسه،  جشنواره

های  قالب ی این ازجمله و...مستندسازی، مبانی محیط زیست، ، سرمازدگی، حفاظت کوهستان، کوهستان

موضوع اصلی آن  ی گزارش یک صعود شاخص لباً ارایههای همگانی انجمن هم که غا بوده است. نشست آموزشی

 بوده، در واقع محتوایی آموزشی داشته است.

ی  های سنتی و به شیوه روشمتفاوت با نوردی انجمن،  های یخ برای نمونه، در خور یادآوری است که جشنواره

دهند و از هم  گیرنده به یکدیگر یاد می دهنده و آموزش آموزش ها در آنده وبرگزار شتبادل آزاد دانش و تجربه 

نوردی  نوردی و کوه باتجربه در کنار مشتاقان یخ مربیانِچنین بوده که قالب آموزشی این جشنواره، گیرند.  یاد می

 دهند. همچنین، میرا ارتقا سطح کار خود و همراهان « افزایی هم»هر دو گروه با و  یابند میزمستانی حضور 
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به این ترتیب،  .شود میهای آموزشی ارایه  رانی و فیلم سخن در محل استقرار، ظهرهاعالوه بر کار عملی، در بعداز

.رود پیش می ای مؤثر ، در فضایی دوستانه به شیوهنوردی و کار در شرایط زمستانی آموزش یخ  

 ، درست کردناندازی تارنما )سایت( انتشار چند کتاب، راه* انجمن با انتشار گاهنامه و خبرنامه، مشارکت در 

در تلویزیون و رادیو، و گاه  به حضور گاه های گوناگون، همکاری با نشریه های اجتماعی، کانال و گروه در شبکه

، های محیط زیست و جز آن عکس در شهرهای مختلف و حضور در نمایشگاه نمایشگاه ، چندینبرگزاری همایش

ایفا کرده است. یکی از کارهای در خور توجه انجمن،  وبیش کم نوردی را ی کوه رسانی از سوی جامعه اطالعنقش 

ی  جشنواره»در برگزاری « فر بنیاد محمدی»با  همکارینوردی، و  های فیلم و گزارش کوه برگزاری جشنواره

.تأثیرگذار باشد نوردی هبرای کو نگارشبوده که توانسته است در معرفی معیارهای « ها نوشته کوه  

 

ها سهیم بوده است هایی که انجمن منتشر کرده یا در انتشار آن ها و نشریه * کتاب  

  ۸۷۱۱تا  ۸۷۳۱از « ی انجمن گاهنامه»پانزده شماره 

  ۸۷۱۵تا  ۸۷۱۴از « کوهبان»چهار شماره بولتن 

 ۸۷۱۱زاده،  ، تألیف فریدون اسماعیلهای ایران راهنمای صعود قله 

  ۸۷۱۱و  ۸۷۱۱، انتشارات نمایندگی انجمن در آمل، «پژواک کوهستان»ی  شماره گاهنامهچند 

  ۸۷۱۱دگی انجمن در بروجرد، ن، انتشارات نمای«نگاه کوهستان»یک شماره گاهنامه با عنوان 

 ورزشی نوردی و صعودهای  ، به اهتمام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و هیات کوهکوهستان پاک و ایمن

 ۸۷۱۸استان تهران، 

 ۸۷۱۸، های نخستین همایش ملی دماوندکوه ی مقاله چکیده 

  ی تحقیقات  شده به مؤسسه ، تألیف عباس محمدی، )ارایههای طبیعی ایران مستندسازی تغییرات یخچالرساله با عنوان

 ۸۷۱۲آب وزارت نیرو(، 

 ۸۷۱۴، ها نوشته ی کوه های نخستین جشنواره ای از مقاله گزیده 

 ۸۷۱۴کار،  ، به کوشش بیژن هنریاز دهان دماوند 

 ۸۷۱۵، تألیف افشین یوسفی، نوردی و صعودهای ترکیبی های جدید در یخ تکنیک 

 ۸۷۱۶، ها نوشته ی کوه های دومین جشنواره ای از مقاله گزیده 

 ۸۷۱۶، تألیف عباس محمدی، ردپا پیمایی بی طبیعت 

 ۸۷۱۳نژاد صبوری،  اخالق، نیما فریدمجتهدی، شبنم هادی گاه، فرامرز خوشی سمانه ن ، ترجمهوهوا ها و تغییر آب کوه 

  ۸۷۱۳، دوستداران دماوندکوه شببولتن 

  شده به شورای اسالمی  ، تألیف عباس محمدی )ارایهفرهنگی توچال –های طبیعی  مستندسازی ارزشرساله با عنوان

 ۸۷۱۱شهر تهران(، 

 ۸۷۱۱، ها نوشته کوه ی های سومین جشنواره ای از مقاله گزیده 
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 ... 

 

 های اجتماعی تارنماها، شبکه* 

 سایت( انجمن کوه( نوردان ایران  تارنماwww.alpineclub.ir )فعال( 

 بان کوهستان  وبالگ دیدهwww.mountainwatch.persianblog.ir )فعال( 

 چامه )تارنمای شعر و ادب کوهستان( )غیرفعال( تارنمای کوه 

 نوردی( )غیرفعال( گذاری اطالعات کوه )تارنمای اشتراکپاکوب  تارنمای ویکی 

 غیرفعال( ۸۷۱۲)دفتر نمایندگی گچساران(، « پشتی کوله»ی دیجیتال  چند شماره نشریه( 

 های مختلف مانند بروجرد، و آمل، و... های نمایندگی وبالگ 

 # انجمن کوهنوردان ایران 

 #دیدبان کوهستان 

 

نوردان برجسته  ی چندهزار قطعه ابزار متعلق به کوه انجمن امروزه دربرگیرنده نوردی * گنجینه )موزه(ی آثار کوه

 نشین، تعداد زیادی سنگواره، و لوح و یا مربوط به صعودهای شاخص، همچنین وسایلی مربوط به مردمان کوه

گردآوری و نوردی ایران را  توان گفت که انجمن توانسته است بخشی از میراث کوه میاست.  وسترپو نشان

نوردان چند شهر دیگر را هم ترغیب به انجام کار  ی آثار در انجمن، کوه اندازی گنجینه عالوه، راه نگهداری کند. به

 مشابه کرده است.

است و برای نوشته  دستشمار زیادی نقشه، سند و و  ،جلد کتاب و نشریه چندهزاری انجمن دارای  کتابخانه* 

رود. غنی به شمار می عالقمندان، یک مرکز اطالعات  

 

های گیاهی و جانوری و  های کوهستانی، گونه تالش برای حفظ محیط -۷

شده سازی مناطق تخریب اطق و کمک به بهفرهنگ بومی این من  
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، توانسته بیش از هر گروه و استهای انجمن  ها یا کمیته که یکی از کارگروه )دکا( «بان کوهستان گروه دیده»

حتی دانشگاهی( کشور، موضوع اهمیت کوهستان و ضرورت حفاظت از آن را در سطح جامعه جریان اجتماعی )و 

 مطرح سازد.

:ها است این ،بان کوهستان های دیده هدف  

 ی زیست های کوهستانی در چرخه حیطجلب توجه همگان به اهمیت م* 

 ها های کشور و تالش برای حراست محیط زیست آن کوهستان بانیِ دیده* 

های  ها برای مقام ها یا فرستادن آن ها در رسانه های کوهستانی و انتشار آن ب محیطهای تخری گزارش گردآوریِ* 

 مسوول

 ها دارند هایی که مردم عادی و مسووالن دولتی در حفظ کوهستان یادآوری وظیفه* 

 گری سازگار با محیط زیست نوردی و گردش های کوه * ترویج شیوه

 های کشور طبیعی و فرهنگی کوهستانهای  معرفی ارزش* 

 های کوهستانی های مرتبط با محیط ژوهش در زمینهانجام پ* 

ها به  گونه منطقه زش خاص، یا معرفی اینبا ار های کوهستانیِ یی برای حفاظت منطقهها و طرح ها اجرای برنامه* 

 .ها های مسوول، برای حفاظت آن سازمان

 

شود: دکا اشاره میهای  در زیر، به بخشی از فعالیت  

نوردی، انجمن  ، فدراسیون کوهنوردی های کوه و هیات ها ها و باشگاه نوردی )گروه ی کوه ثر در جامعهؤ*حضور م

 هماهنگ با طبیعت. پیماییِ های کوه نوردان( و تبلیغ و شناساندن عملی شیوه کوه

 کوهستان، به نحوی که امروزه )تا حد زیادیسازی  پاک و چهره به ی آموزش چهره برنامهصدها *اجرا و مدیریت 

نوردان  ( موضوع حفظ محیط کوهستان و بازگرداندن پسماندها به شهر، در میان کوههای دکا ی فعالیت در نتیجه

 نوردی( جا افتاده است. های کوه ها و گروه جدی )اعضای باشگاه
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ها، و حضور  مطبوعات عمومی و خبرگزاریگردی، همچنین  نوردی و طبیعت های کوه *همکاری پیوسته با نشریه

در  «پذیر یتمسوول»ی حضور  و انتشار صدها مقاله و گزارش و خبر در زمینه تهیهگاه در صدا و سیما؛  به گاه

مشترک با نهادهای فرهنگی... و از این راه، ترویج فرهنگ حفاظت از کوهستان در  های برگزاری نشست؛ طبیعت

 های اجتماعی گوناگون. میان گروه

های دولتی و  ، و نیز سازمانهای مربوط و با شبکه محیطی نهاد زیست های مردم *ارتباط پیوسته با دیگر سازمان

ها و  های منابع طبیعی، شهرداری رهنگی، ادارهعمومی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث ف

 -ی پیشنهاد و انتقاد  ها، ارایه های محیط زیستی این سازمان مکاری داوطلبانه در اجرای برنامهشوراهای شهر؛ ه

کوه دماوند در  شود، دادن پیشنهاد ثبت های کوهستانی اجرا می های عمرانی که در محیط به ویژه در مورد طرح

ی  چند منطقهثبت گیری  و پیشده توسط سازمان میراث فرهنگی(  فهرست آثار ملی )نخستین اثر طبیعیِ ثبت

محیط زیست قرار گیرند، در جریان رویدادهای مرتبط با کوشند که از این راه،  اعضای دکا می دیگر.کوهستانی 

 گیر جامعه تاثیر بگذارند. ز و تصمیمسا ی تصمیمها ی خود را افزایش دهند، و بر گروهمحیط دانش زیست

 های کوهستانی ژوهشی در مورد محیط* انجام کارهای پ

 ی عکس و فیلم  و مقاله طریق تهیههای مرتبط با کوهستان، از  * مستند سازی موضوع

  ونسفرهایی با مضمنوردی، و  های کوه برنامههای دوستانه،  نشستها،  ها، کارگاه ها، همایش کنفرانس* برگزاری 

 محیط زیستی

و هر جا که طرح و  پردازد میهای کوهستانی  نورد در سراسر کشور به پایش محیط * دکا، با کمک دوستان کوه

ها، شامل  این واکنش. دهد می، در حد توان خود واکنش نشان ببیندبرداری پایدار  عملیاتی مغایر با اصول بهره

باالدست یا مسووالن های  ای، گزارش به مقام نگاری با مسووالن طرح، کار رسانه گفتگو و نامهکارهایی همچون 

 یک هدف اجرایی دکا این است که هر کوه نورد، یک محیط بان یا جنگلبان داوطلب باشد. است.قضایی 

نی محیط زیست، روز وز جهاهایی مانند روز زمین، ر اع، یا مشارکت در برگزاری مناسبتبا برگزاری، ابد* دکا 

کاری،  کوهستان، روز هوای پاک، روز درختسازی کوهستان، روز جهانی  ز پاککوه، روز ملی دماوند، رو ملی علم

حیطی را در سطح زیست م و حساسیت آگاهی است  بر سد سازی،... کوشیدهها در برا روز حمایت از رودخانه

 .جامعه افزایش دهد

های  گاماست   دکا کوشیدهمحیطی و اجتماعی،  های زیست ها و پژوهش با اجرا یا همکاری در اجرای پروژه* 

 . های کوهستانی بردارد نشین و محیط های کوه عملی در نگاهداشت میراث فرهنگی و طبیعی مربوط به جامعه
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معرفی پدیدآورندگان این بنیاد هدف  ؛است  داشتهمشارکت موثر ( ۸۷۱۸) «فر یبنیاد محمد»در تأسیس دکا * 

 محیط زیست کوهستان، و تقدیر از آنان است.محتوای مربوط به تولیدکنندگان نوردی و  های کوه ها و مقاله کتاب

که هدف آن حمایت مادی ( ۸۷۱۲)« ی پشتیبان زیستبوم گنجه»ی  ی مؤسسه دکا همچنین در تأسیس و اداره

ی حفاظت از  های دکا در زمینه فعالیت ست، مشارکت داشته است.ی حفاظت از طبیعت ا از تالشگران عرصه

گیری  شد که به شکل ای نگیزههای روز ملی دماوند، ...( ا برگزاری همایش ،«نگاهبانی دماوند»های  دماوند )برنامه

 کمک کرد. (۸۷۱۸) انجمن دوستداران دماوندکوه

؛ است  دکا در حد توان خود به آن پرداختههم از کارهایی بوده که  های عمومی نیکوکاریمشارکت در * 

در  ،  اهدای خون، جستجو و نجاتزدگان و سیلزدگان  گردآوری کمک برای زلزلههای  مشارکت دربرنامه

برای  های دیگر و هدیهافزار  و نوشت گردآوری کتابهای  پویششهرداری تهران،  «شهر ایمن»ی  کوهستان، پروژه

 ... .برخوردار، و های کم منطقه

ی  محیطی یا فعال در زمینه  المللی زیست های خارجی و بین رتباط با سازماندکا کوشیده است با برقراری ا* 

 های کشور بهره گیرد. های جهانی برای حفظ کوهستان مسایل کوهستان، از تجربه

 

 نوردان ایران کوهبان کوهستانِ انجمن  های خارجی گروه دیده ی فعالیت * خالصه

نیاز طبیعی انسان به تحرک »)گروه کوهستان بلند(؛ اشاره به  GHMبا سازمان فرانسوی « پروتکل همکاری»امضای  ۹۷۱۳سال 

 نوردی و حفظ محیط زیست در پروتکل.  ، و تاکید بر ارتباط ذاتی کوه« ها در زیستبوم

ا و همکاران متری نانگاپاربات پاکستان که با تالش چند نفر از اعض ۱۸۲۶ی  صعود به قله ی مشارکت فکری در برنامه ۹۷۱۳سال 

 انجام شد.  « نجات کارون»محیطی  انجمن، با شعار زیست

نیاز انسان به لمس آب و خاک »اردوی بین المللی غارنوردی در ایران )مهر ماه( و طرح موضوع  مشارکت در برگزاری ۹۷۱۳سال 

و جلوگیری از تخریب « گردشگری مسووالنه»؛ تأکید بر ضرورت «طبیعی مانند غار پیمایی بپردازدهای  دارد به ورزش که او را وامی

 پیمایان خارجی در حفاظت غارها.های غار مان به استفاده از تجربهکاری وضع طبیعی غارها؛ و اعالم نیاز خود و دست

نوردان کشورهای  اندیشی با کوه خچال بالتورو( و همی برودپیک پاکستان )ی نوردی در منطقه ی کوه حضور در برنامه ۹۷۱۱سال 

 های کوهستانی بزرگ.  نوردی در منطقه نامه برای کوه ی حفاظت از کوهستان، و در پی آن تدوین یک شیوه مختلف درباره

حضور در نوردی این کشور، و همچنین  نوردی در فرانسه با همکاری فدراسیون کوه ی آموزش یخ  حضور در یک دوره ۹۷۱۱سال 

 هایی در مدیریت پسماند و فضوالت.  ( و به دست آوردن تجربهEcrainنوردی اکرن ) ی یخ جشنواره



9 
 

به همراه   پیمایی در آمریکا به مدت سه هفته و طبیعت ،های ملی نوردی و بازدید از پارک ی کوه اجرای یک برنامه  ۹۷۱۱سال 

نوردی و موضوع حفاظت  نوردی آمریکا در تلفیق کوه ی کوه های جامعه تجربه(؛ استفاده از AAC« )آمریکن آلپاین کالب»اعضای 

 کوهستان.

 Managing Human Waste in the Wildدر همایش  حضور یکی از دوستداران انجمن )مقیم آمریکا( ۹۷۱۱سال 

ی مدیریت  هایی در زمینه دامساز اق های ارزشمند و علمی که زمینه )مدیریت فضوالت انسانی در طبیعت(؛ به دست آوردن تجربه

 های ایران شد. فضوالت در کوهستان

نوردان فرانسوی که  در کرمانشاه؛ تبادل نظر با چند تن از کوه« المللی بیستون ی بین جشنواره»مشارکت در برگزاری   ۹۷۱۱سال 

 مشترک با آنان.ی  گذاری یک مجموعه برنامه ی محیط زیست بودند، و پایه  در عین حال از کنشگران برجسته

پیمایی در  نوردی و طبیعت نوردان آمریکایی در ایران به مدت دو هفته؛ کوه پذیرایی از یک گروه چهارده نفره از کوه ۹۷۱۱سال 

 ی حفاظت کوهستان.  ی کوهستانی دیگر، و تبادل تجربه در زمینه کوه، و چند منطقه دماوند، علم

 Save the، و  International Rivers  ،Ekopotamyaهایی مانند  ا سازمانبرقراری و حفظ ارتباط ب ۹۷۱۳تا  ۹۷۱۱از 

Tigris ویژه موضوع حفاظت  ها، به کیف. در جریان این نشست های مکزیکوسیتی، سلیمانیه، دیاربکر، و حسن و شرکت در همایش

های  ، ایرانی، و اروپایی )غالباً از سازمانای ای، عراقی، سوریه های ترکیه النهرین( مورد توجه طرف ی میانرودان )بین از منطقه

ها و همچنین نمایندگانی از پارلمان اروپا  ای و اروپاییِ حفاظت رودخانه غیردولتی( بوده است. همچنین در چند نوبت فعاالن ترکیه

 اند. های مشترک برگزار کرده و نشست  )با هماهنگی مجلس شورای اسالمی( به ایران آمده و با ما تماس داشته

(با همکاری SGPهای کوچک سازمان ملل ) با حمایت دفتر کمک« ی روشنکوه مدیریت مشارکتی منطقه»شروع طرح  ۹۷۱۱سال 

 ی پشتیبان زیستبوم ی گنجه مؤسسه

 

 نوردی و تبیین حقوق آنان های کوه نوردان و سازمان انی از کوهبپشتی -۴

ها( است. در این  ها و دیگر سازمان نوردی )در قالب باشگاه * انجمن، طرفدار فعالیت تشکیالتی و اصولی کوه

ی حقوقدانانِ  ، انجمن با استفاده از دانش و تجربهشدهنوردی درگیر معضلی حقوقی  یک سازمان کوه هرگاهراستا، 

 سازمان کوشیده است.  نظران، در حمایت قانونی و اخالقی از آن همکار و دیگر صاحب

 نوردی های کوه ی مسایل حقوقی مرتبط با حادثه * تدوین و انتشار چندین مقاله در زمینه

 نوردی ی مسایل حقوقی کوه * تشکیل کارگروه حقوقی با هدف کار تخصصی در حوزه
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های  برنامه نوردان و سرپرستان های مناسب برای کوه منظور فراهم ساختن بیمه های چندساله به * پیگیری

 نوردی کوه

گیری انجمن  ها و کمک به شکل با هدف تبیین حقوق صنفی باشگاه« نوردی های کوه کارگروه باشگاه»* تشکیل 

 ها صنفی باشگاه

مؤثر بوده و در طول فعالیت این « انجمن غار و غارشناسی ایرانیان»گیری  نوردان ایران، در شکل * انجمن کوه

 ی و تشکیالتی داشته است.انجمن، با آن همکاری فکر

اند، از دیگر  ای شاخص را در نظر داشته اجرای برنامه نوردانی که * جلب حمایت مادی برای کمک به کوه

 های انجمن در این زمینه بوده است. فعالیت

 

 کمک در امر جستجو و امداد کوهستانی -۵

خوانی و کار  های اولیه، نقشه های آموزش جستجو و نجات، امداد در کوهستان، کمک ها و کارگاه برگزاری دوره * 

های  های دفتر مرکزی و نمایندگی ها بخشی از فعالیت شناسی، و مانند این با جی پی اس، سرمازدگی، بهمن

 انجمن بوده است.

ها یا غارها، پس از بروز حادثه های جستجو در کوهستان * همکاری عملی در برنامه  

نوردی استان تهران هیات کوه« رسانی و پیشگیری از حوادث ستاد اطالع»هایی مانند  * همکاری در طرح  

های  ی عملیاتی امداد و نجات در کوه و شورای شهر تهران در تدوین برنامه« ستاد مدیریت بحران»* همکاری با 

 شمال تهران

.کوهستانی ها و مراتع اطفای حریق در جنگلهای  * حضور در برنامه  

 

نوردی کمک در تعریف استانداردها و نظارت بر ایمنی و کیفیت وسایل کوه -۶  
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منظور تدوین استاندارد ملی ابزارهای  ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ی مؤسسه جلسه حضور در چند* 

نوردی کوه  

نوردی برای ارتقای کیفیت این وسایل ی ایرانی ابزار و پوشاک کوه  تولیدکنندهاندیشی و همکاری با چند  * هم  

اقالم  های و ویژگی های انجمن و تشریح استاندارد * دعوت از تولیدکنندگان ایرانی برای حضور در نشست

 تولیدی.

 

نوردی با توجه به معیارهای جهانی  های نو و خالق در کوه پشتیانی از حرکت -۳

 این ورزش

نوردان ایران، مُبلغ صعودهای باکیفیت و نوآورانه است. در نخستین سالِ پس از تأسیس، اعضا و  * انجمن کوه

کوه بگشایند  شمالی علم ی  همکاران انجمن توانستند برای نخستین بار یک مسیر نو را در زمستان روی دیواره

« نوردی برتر اردوی سنگ»خواب در  پلی  گشایش چند مسیر روی دیواره(. ۸۷۳۱، زمستان «مسیر انجمن)»

رستی یک زن با سرپ هزار متری نخستین صعود به یک هشت ،GHM( با همکاری سازمان فرانسوی ۸۷۱۶)

های مشترک با  سنگسرسُل سمنان در برنامه ی  مسیر روی دیواره ین(، گشایش چند۸۷۱۳ایرانی )نانگاپاربات، 

المللی  ی بین جشنواره»گیری  (، مشارکت در شکل۸۷۱۲و  ۸۷۱۱، ۸۷۱۱نوردان فرانسوی و آمریکایی ) کوه

( از جمله کارهای ۸۷۱۲تا  ۸۷۱۱ی برودپیک ) ی گشایش مسیر روی قله (، مشارکت در برنامه۸۷۱۱« )بیستون

 انجمن در راستای این هدف بوده است.

 شود. های خالقانه داده می گزارش برنامه های همگانی انجمن، غالباً * در نشست

 گیرد.  نوردی، معیارهای کیفی و نوآورانه را در نظر می های کوه در حمایت مالی از برنامهانجمن * 

 

*** 
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های انجمن مدیره هیاتهیات مؤسس و   

 

 ۹۷۳۱انجمن، آذرماه  تشکیل ی اولیه ی هسته

 ابوالفضل ،شجاعی سعید ، زیادلو فروزان ،قلم زرین حسن ،دزفولی مرتضی ،پارسایی علی ،ور بهره محمدتقی)به ترتیب الفبا( 

 نوری محمد ،ناصحی بهنام ،محمدی عباس ،عظیمی

 ۹/2/۳۱مؤسس، منتخب نشست مورخ  هیات

 عظیمی ابوالفضل ،نظری میترا ،بوستانی بهمن ،محمدی عباس ،دزفولی مرتضی ،(رابوکی)فروزان جالل ،بابایی ابراهیم

 ۹1/۹۱/۹۷۳۱ عادی، عمومی مجمع نخستینی منتخب  مدیره هیات

ناهید  ، محمد نوری،محمدی عباس (،مدیره هیات رییس نایب ) قلم زرین حسن(، مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری عظیمی ابوالفضل

    ور فروزان زیادلو، محمدتقی بهره جوکار،

 ۹۱/۹۷۱۹/ ۹۱، عادی عمومی مجمع دومین

 محمدتقی، شاندیز افسر، عنبری محمود(، مدیره هیات رییس نایب)افتخاری جالل(، مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری بابازاده کیومرث

  محمدی عباسعقدایی،  سهند ،ور بهره

 2۱/۱/۹۷۱۷ ،عادی عمومی مجمع سومین

 محمد ،شاندیز اختر ،رودی محمدعلی (،مدیره هیات رییس نایب) خواه آبادی هادی(، مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری بابازاده کیومرث

                                          دوست جواد نظام، کاشفی کاوه ،نوری

 2/۱/۹۷۱1 عادی، عمومی مجمع چهارمین

 اسماعیل ،ابریشمی پرستو ،لطفی شکور (،مدیره هیات رییس نایب) رودی محمد (،مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری محمدی عباس

                                                                           شاندیز افسر ،بهادری ، محمودرضایی

   2۱/۱/۹۷۱۳ العاده، فوق صورت بهعادی  عمومی مجمع

 رییسی، فرنوش، حمیدی اهلل ذبیح (،مدیره هیات رییس نایب) قلم زرین حسن(، مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری محمدی عباس

 اتوکش، عباس ثابتیان، مازیار ورامین عرب موسی

 2۱/۱/۹۷۱۱، عادی عمومی مجمع ششمین

اهلل حمیدی، فرنوش رییسی، مازیار  (، ذبیحمدیره هیات رییس نایبقلم ) (، حسن زرینمدیرعامل و مدیره هیات یس)ری محمدی عباس

 اتوکش، عباس ثابتیان
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 ۷۱/۱/۹۷۱۱ ، العاده فوق صورت به عادی عمومی مجمع

(، لطیفه بقراط، عرفان فکری، ابوالفضل مدیره هیات رییس نایب(، فاطمه زندحبیبی )مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری ثابتیان عباس

 ور جوادی، محمدتقی بهره

 ۳/۹۱/۱۱ عمومی مجمع

(، لطیفه بقراط، عرفان فکری، ابوالفضل مدیره هیات رییس نایب(، فاطمه زندحبیبی )مدیرعامل و مدیره هیات یسعباس ثابتیان )ری

 نیا. بازرس: بهزاد ترکاشند جوادی، افشین یوسفی، یوسف سوری

 2۱/۷/۹۷۱2 ، العاده فوقصورت  به عادی عمومی مجمع

زاده، عزت  (، محمد نوری، شهناز قلیمدیره هیات رییس نایب(، سیامک شایانپور )مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری زندحبیبی فاطمه

 عمرانی، ارژنگ محسنی، افسر شاندیز

 21/2/۹۷۱۷ ، عادی عمومی مجمع

(، مدیره هیات رییس نایب(، مهدی کاسبیان )مدیره هیات رییس نایب(، عباس محمدی )مدیرعامل و مدیره هیات یس)ریثابتیان عباس

 زاده مریم عطاریه، مازیار اتوکش، لطیفه بقراط، شهناز قلی

 ۹1/6/۹۷۱1 ، عادی عمومی مجمع

دوست، مریم عطاریه، مهدی  (، جواد نظاممدیره هیات رییس نایب(، افسر شاندیز )مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری امرایی پرویز

 کاسبیان، ابراهیم فیاض، مصطفی شکرابی

 2۹/۹۱/۹۷۱۳ ،العاده فوق صورت به عادی عمومی مجمع

ورامین، اختر شاندیز،  عرب(، موسی مدیره هیات رییس نایب(، سیامک شایانپور )مدیرعامل و مدیره هیات یس)ری رضاخانی یونس

 بهرام ذوالفقاری، محمد رشتچی، علیرضا زارعی

 

 

*** 

 

نوردان ایران انجمن کوه  

 

 ۸۲، واحد ۵۱۱ی  زار، شماره خیابان انقالب، جنب الله –دفتر مرکزی: تهران 
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 ۶۶۳۸۲۲۴۷تلفن: 

 ۶۶۳۸۲۴۲۸نمابر: 

www.alpineclub.ir 

 ۹۷۱۱اسفند 

 

 

 

The Alpine Club of Iran (Anjoman Kouhnavardan Iran) 

The Alpine Club of Iran is a non-governmental and non-profit organization 

founded in 2000, representing the Iranian mountaineering community. 

 

Goals to achieve 

 Promote friendship and cooperation between mountaineers 

 Research and study mountaineering and mountains 

 Educate members and the public by maintaining an information center, a 

library, and through publications and meetings 

 Engage in mountain and wilderness conservation efforts 

 Support mountaineers, mountaineering clubs, and good-style 

mountaineering  

 Participate in mountain rescue activities. 

The club is directed by a seven-person board of directors who are elected for a 

period of two years in the “meeting of members”. 

 

Iran Mountain Watch (DEKA) 

Iran Mountain Watch, also known as DEKA which is an acronym for the Persian 

name of the organization, Dideban Kouhestan Iran, is an organization affiliated 

with the Alpine Club of Iran. This organization is dedicated to mountain protection 

and preservation activities.  



15 
 

This organization attempts to raise the public’s awareness of the importance of 

mountains in their lives. Mountains are the "water towers" for the world; 

approximately half of the world's population rely on mountains or the supply of 

fresh water. In arid and semi-arid countries like Iran, almost all of the fresh water 

comes from mountains. If there was not the Zagros, the Alborz, and other 

mountain chains or summits in Iran, the appearance of this land would have been 

completely a desert one. Thanks to the mountains, these lands can "harvest" a 

remarkable part of humidity coming from Mediterranean or Caspian Seas, convert 

it into rain and snow, and reserve it as snowfields and glaciers. Although Iran is 

situated in the "desert belt" of the world, it has permanent rivers, some lakes and 

wetlands, and forests which are rare in this part of the planet.     

Mountains are the bed for pastures which feed most of the domestics in Iran. They 

are also the bed for biodiversity, and provide the population with herbs, wood, and 

minerals. A good part of Iran’s ancient culture was formed and remain in mountain 

communities. Many languages or dialects, ceremonies, music, and beautiful 

handicrafts such as hand-woven carpets and kelims have their origins in 

mountains. In modern era, mountain sports and backcountry trips in mountain 

ranges have a prominent role in human life. Mountains link our lives to the 

"mother nature" and satisfy our desire to wilderness. 

DEKA is committed to protecting mountains, these valuable ecosystems, by 

preventing their destruction and polluting, through research, education, action and 

lobbying.  

 

Address  

Unit 12, No. 590, Next to Lalezar, Enghelab St, Tehran 11457, I.R. Iran 

Tel: (+98 21) 66712243 

Fax: (+98 21) 66712421 

www.alpineclub.ir 

am.kouh@gmail.com 

 

 


