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یی که به ما تمامی آنها همه اساتید و ،یشکسوتان گرامیتقدیم به همه پ

وهنوردی و کورزش پیشبرد و اعتالی  آموختند. همه عاشقانی که برای

 .صعودهای ورزشی ایران از جان مایه گذاشتند و از خود گذشتند
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 مقدمه:

 

باالخص  ،از جمله ورزش، پیشگامان هر حوزه ای از اجتماع

کوهنوردی و صعودهای ورزشی، سرمایه های نمادین آن حوزه اند 

 کشند.اجتماع برمی کلد را تا سطح سرمایه های نمادین که گاه خو

پیشکسوتان از این منظر می توانند در توسعه ارزش های 

اخالقی نظیر صداقت، گذشت، فداکاری و نیز اعتماد و احترام بین 

و پایبندی به پیمان و قانون که آنها را  یاجتماعنهادهای افراد و 

 سزا ایفا نمایند.نقشی بجتماعی می نامند سرمایه های ا
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 به هیئتتدوین و ان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی پیشکسوتنامه کمیته  آئینین نامه بر اساس آئاین 

 ابالغ میگردد.ان استانی پیشکسوتولین کمیته و مسئکوهنوردی استانها 

 :تعاریف .1ماده 

ان پیشکسوتاساسنامه کمیته پیشکسوتان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی؛ کمیته  ۳ماده  ۹و  ۸بند اساس بر 1-1

فدراسیون کوهنوردی و  یابد.شود، بنیاد میمیده نامی"استان کمیته"اختصار  نامه به آئینپس در این که از این  استان

 .شودنامیده می«فدراسیون»اختصار  نامه به آئینایران نیز در این صعودهای ورزشی 

، دیواره نوردی، در طبیعت یا سالن سنگنوردی، کوهنوردیآن،  نامه و ضمایمئیندر این آ «های کوهستانیورزش»منظور از  1-2
و یا حوزه های جدید در مجموعه کوهستان)اسکای رانینگ(  دن درو دوی ،کوهنوردی با اسکی، دره نوردی، نوردیغار، یخ نوردی
 است. فدراسیون

 .کندفوق فعالیت می (2-1مندرج در بند )های  ورزشکاری است که در یکی از حوزه :وهنوردک 1-۳

 :پیشکسوت 1-4

 شود:سال سن و دارای حسن نام و اخالق حسنه و دارای هر یک از شرایط زیر، پیشکسوت نامیده می 05هر کوهنورد با بیش از 
 ، هیئت کوهنوردی استانها و توابع(.کوهنوردی و صعودهای ورزشی )فدراسیونسابقه عضویت در یکی از حوزه های رسمی 

 .هافعالیت مستمر در آن سس یا سوابق مدیریت تشکیالتی در باشگاه/گروه های رسمی و یا بیست سال عضویت وؤعضو م

 ر تربیت نسل جوان.های اجرایی و پیشینه موثر یا مربیگری ددارای تجربه

 .فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی، و یا علمی و فرهنگی در این ورزشهدایت فعالیت های 

 :اساتید پیشکسوت استانی 1-0

در کارنامه این آئین نامه را  2-1مندرج در بند های که صعودهای شاخص در هر یک از حوزه آن دسته از پیشکسوتان یک استان

 ، طراحان و داورانصعودهای ورزشی، برندگان کلنگ نمادین و مربیانخود دارند، دارندگان مدال مسابقات کشوری، برگزیدگان 

ای ت سه نفرهفعالیت شان در سطح استان اثرگذار بوده است به تشخیص هیئ که دامنهنام ، و مدیران و فرهنگ سازان خوشفعال

 انشناخته می شوند.ان استان،اساتید پیشکسوت آن استپیشکسوتمرکب از نماینده کمیته فدراسیون و دو عضو کمیته 

 اساتید پیشکسوت کشوری و ملی: 1-6

هاده اند نظیر دگاری در این ورزش بر جا نــکه فعالیت آنها در سطح کشور اثر گذار بوده و آثار مان آن دسته از پیشکسوتانی

نامه ای درخشان ورزشکارانی که در بعضی از حوزه های نه گانه فوق با صعودهای منحصربفرد، کاردارندگان مدال جهانی، 

به تشخیص  در سطح ملی بوده است،تاریخی ماندگار و فعالیت آنها دارای تاثیراتی  ان و مدیران و فرهنگ سازانی کهمربی،دارند

، به انتخاب رییس کمیته شناخته شده خارج از این کمیته پیشکسوتهیات پنج نفره ای مرکب از سه عضو کمیته فدراسیون و دو 

 شوند.ملی شناخته میو کشوری  پیشکسوت

 :استان کمیته اهداف .2ماده 

 .توسعه ارتباطات و پیوند های درون جامعه پیشکسوتان1 -2

 .شناسایی، معرفی و تسهیل هرگونه امکانات و تسهیالت قانونی ویژه پیشکسوتان 2-2

 .ثبت و مستند سازی تجربیات و تاریخ شفاهی اساتید پیشکسوت ۳ -2
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 .توسعه ارتباط بین اساتید پیشکسوت و جامعه جوان و فعال این ورزش 4 -2

 .مندی از تجارب این اساتیدت های کوهنوردی و باشگاههابه منظور بهره هیئبا  پیشکسوتاساتید  تسهیل ارتباط بین 0 -2

 :استان وظایف و اختیارات کمیته .3ماده 

 . نامه قرار دارد آئینوظایف این کمیته در راستای تحقق اهداف گفته شده در ماده دو این 

به منظور و کشوری و همایش های استانی مختلف اجرای برنامه های در موارد لزوم پیشنهاد و هماهنگی جهت برگزاری و 1 -۳

 . انپیشکسوتگی و تکریم مقام شامخ افزایش همبست

ن واساسنامه فدراسیکسوتان بر اساس بند سیزدهم ماده هفت الی و معنوی از پیشهای محمایت فراهم نمودن تالش برای 2 -۳

 .ماتوری جمهوری اسالمی ایرانهای ورزشی آ

 .پیشکسوتاساتید ماده کردن بستر فعالیت وزش برای آه کمیته آمه ویژب ت استانهیئای هماهنگی با سایر کمیته ه۳ -۳

برای ی مختلف در حوزه هاصوتی و تصویری  ،به صورت کتبیشکسوتان تجربیات و دانش پیوری گردآکوشش در جهت ۳-4

 .دراسیونفبه نسلهای بعد و ثبت تاریخ شفاهی با هماهنگی کمیته انتقال تجربه 

 .نها به کمیته فدراسیوناستانی و معرفی آ پیشکسوتاساتید  ان وپیشکسوتو ثبت اسامی  شناسایی ۳-0

نامه کمیته فدراسیون به کمیته های  آئین ۳جد شرایط مطابق بند هفتم ماده یا کشوری( وا)استانی  پیشکسوتاساتیدِ معرفی ۳-6

موزشی و یا مشاوره و هر نوع همکاری دیگر و پیگیری تا ت سرپرستی و نظارت دوره های آجه اجرایی هیئت استان و باشگاهها

 حصول نتیجه.

 امه ها و اطالعیه های وارده به هیئت های شهرستان.ارسال ابالغیه ها و شیوه ن ۳-۷

 :استان ترکیب اعضای کمیته.0ماده 

 .شامل رییس و دبیراستعضو دو دارای این کمیته 4-1

و توانای استان توسط رییس هیئت استان انتخاب و به دبیرخانه فدراسیون معرفی نام خوشان پیشکسوترییس کمیته از میان 

های اجرایی و روابط عمومی توانایی .شودمیان استان توسط رییس کمیته انتخاب و معرفی پیشکسوتو دبیر نیز از میان  شودمی

 برای گزینش دبیر اهمیت دارد.

 :استان وظایف و اختیارات رئیس کمیته.5اده م

 .سخگوییتحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی طرفی، عدالت و پا 0-1

 در سطح کشور و استان. انپیشکسوت و رویدادهای مربوط به همایش ها مجامع،در حضور  0-2

 نامه. آئینردن مفاد این وبه اجرا در آ 0-۳

 .ری و هدایت جلسات کمیته استانبرگزا 0-4

 .نامه آئیندر راستای اهداف این  هیئت استان هایبرقراری ارتباط با سایرکمیته 0-0

 .مین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز کمیتهأتنجام اقدامات الزم در جهت ا 0-6

 .منظم با کمیته فدراسیون و ارائه گزارش از فعالیتهای کمیته به رییس کمیته فدراسیون در هر شش ماهارتباط  0-۷

نامه مرکب از دو عضو  آئیناستانی وفق ماده یک این  پیشکسوتجلسات هیئت سه نفره شناسایی و تعیین اساتید تشکیل  0-۸

 کمیته استان و نماینده کمیته فدراسیون.
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 ها و تقویم ورزشی ساالنه.تهیه جدول برنامه 0-۹

 .کلیه مکاتبات اداری و مالی با امضای رئیس کمیته معتبر است :1تبصره 

به تشخیص و مسئولیت خود به رئیس کمیته می تواند بخشی از اختیارات خود را به موجب ابالغ کتبی با ذکر موارد : 2تبصره 

 کمیته تفویض نماید.دبیر

 :کمیته استان .وظایف دبیر6ماده 

 عهده داری وظایف رئیس کمیته در صورت غیبت ایشان. 6-1

 .نآمصوبات پیگیری اجرایی کمیته و اموریت مسئول 6-2

 ت.برگزاری جلسات کمیته و تنظیم صورتجلسا هماهنگی های الزم برای6-۳

 .کمیتهو برنامه اجرایی شش ماهه  ائه عملکرد شش ماههتهیه و ار6-4

 .ساالنهنامه ها و تقویم پیش بینی هزینه ها و اعتبارات الزم برای جدول بر6-0

 .ن برای کمیته فدراسیونان استان و ارسال آپیشکسوتعاتی ساماندهی و مدیریت بانک اطال 6-6

 :استان بودجه کمیته .۷اده م

 .شودمیمالی هیئت کوهنوردی استان و کمک های مردمی تحصیل های کمک بودجه کمیته از ۷-1

 .مرکز کمیته استان در محل هیئت کوهنوردی استان است.۸ماده 

 االجرا است.تبصره تهیه و پس از تصویب الزم 2بند و  ۳4ماده و  ۸این آئین نامه در 
 

 موفق باشید
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