
 وزارت ورزش و جوانان

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

 شرایط احراز داوطلبین ریاست فدراسیون

 . التزام به قانوان اساسی جمهوری اسالمی ایران1

 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران2

 سال 03سال خورشیدی تمام و حداکثر  33. حداقل سن 3

مطراز مورد . دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا ه4

تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکی

. دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت 5

 معافیت از خدمت دائم برای آقایان

. نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق 6

در زمان الح اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی ذیص

 ثبت نام و انتخابات

 . عدم اعتیاد به مواد مخدر0

 2. دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت )بر اساس تبصره 8

 ذیل این ماده(

 . تأیید رسمی مراجع ذیربط9

: داوطلبینی که دارای سابقه حداقل یک دوره 1تبصره 

رئیسی )اعم از بانوان و آقایان( و دبیری ریاست، نایب

ون هستند یا افرادی که دارای گواهی ایثارگری فدراسی

توانند با باشند، می)آزادگان، جانبازان و رزمندگان( می

 نام نمایند.مدرک کارشناسی در انتخابات ثبت

مورد نیاز برای داوطلبین یکی از : سوابق مدیریتی 2تبصره 

 باشد:موارد زیر می

ورزشی از ها و نهادهای . سابقه مدیریت عالی در سازمان1

قبیل کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و 

ها( حداقل های ورزشی )شامل هیأت رئیسه فدراسیونفدراسیون

 سال 4

سال سابقه اشتغال در یکی از  2. دارا بودن حداقل 2

قانون خدمات کشوری و  01های مقامات کشوری موضوع ماده پست

 همطرازان آنها

تی )مدیرکل و همطراز آن( در . دارا بودن سابقه مدیری3

قانون مدیریت خدمات  5های اجرایی موضوع ماده دستگاه

 سال 4کشوری حداقل 

 4های ورزشی بانوان با دارا بودن حداقل مسئولین انجمن. 4

 سال سابقه فعالیت

. معاونین تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش با دارا 5

 سال سابقه فعالیت 4بودن حداقل 

یران عامل باشگاه های ورزشی که در باالترین سطح . مد6

 سال فعالیت داشته اند. 4حرفه ای حداقل به میزان 

. داشتن سابقه مدیریت عالی در بنگاه های اقتصادی بزرگ 0

 سال 4کشور با تأیید صنف یا  اتحادیه مربوطه حداقل 



. داشتن سابقه مدیریت مراکز آموزش عالی شامل رؤسای 8

پژوهشکده ها، دانشکده ها، دانشگاه ها و مراکز تربیت 

 سال 4معلم حداقل 

: مدارک داوطلبینی که دارای سوابق مدیریتی دیگر 3تبصره 

به غیر از موارد فوق باشند توسط کمیسیون تطبیق احراز 

 خواهد شد. شرایط بررسی و در مورد آن تصمیم گیری

 

 مدارک موردنیاز جهت ثبت نام داوطلبین

. فرم تکمیل شده ثبت نام که به امضای داوطلب رسیده 1

 باشد.

 . فرم تکمیل شده سوابق شغلی و مدیریتی2

 . ارائه برنامه پیشنهادی برابر فرم مشخص3

 . تصویر تمام صفحات شناسنامه4

 . تصویر پشت و روی کارت ملی5

 رک تحصیلی. تصویر آخرین مد6

. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و یا مدارک قانونی 0

 جایگزین برای آقایان

 . گواهی عدم سوءپیشینه8

 . گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر9

 6×  4. سه قطعه عکس 13

: ارائه اصل مدارک درخواستی در زمان تحویل مدارک 1تبصره

نها الزامی مورد نیاز به منظور انطباق اسناد با تصویر آ

 است.

: تصویر مدارک ارائه شده، توسط دبیر مجمع با اصل 2تبصره 

مدارک تطبیق داده شده و به تأیید و امضای وی خواهد 

 رسید.

: اخذ مدارک از متقاضی به معنی قطعیت پذیرفته 3تبصره 

باشد و شدن وی به عنوان داوطلب و تأیید صالحیت وی نمی

 ربط می باشد.تأیید نهایی به عهده مراجع ذی

: مراحل تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک در 4تبصره 

فدراسیون انجام گرفته و حضور نامزد و یا وکیل قانونی با 

 ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است.

: ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و اعتیاد حداکثر ده 5تبصره 

 امعروز پس از پایان مهلت ثبت نام به امور مج

: در صورت فراهم شدن شرایط الزم برای ثبت نام 6تبصره 

الکترونیک، ارائه و تصدیق مدارک ذکرشده در جلسه کمیسیون 

 صورت خواهد پذیرفت.

 نامه به منظور اخذمعرفی جهت دریافت بایستمیمتقاضیان 

گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد به مواد 

وزهای شنبه تا چهارشنبه به ر 16تا  8مخدر از ساعت 

 دبیرخانه فدراسیون مراجعه نمایند.

 

 نوردی و صعودهای ورزشیدبیر مجمع فدراسیون کوه


