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یی که به ما تمامی آنها ،همه اساتید وکسوتان گرامییشتقدیم به همه پ

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

 .مایه گذاشتند و از خود گذشتندصعودهای ورزشی ایران از جان 

 

 مرواریدشان حکمت و فرزانگی است. ندافکر و عقل دو دریای عظیم

 « علی )ع(» 
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 مقدمه:

 

باالخص ، از جمله ورزش، ای از اجتماعحوزهپیشگامان هر 

کوهنوردی و صعودهای ورزشی، سرمایه های نمادین آن حوزه اند 

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

های اخالقی توسعه ارزشتوانند درمنظر میاز اینان پیشکسوت

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

های پیمان و قانون که آنها را سرمایهو پایبندی به یاجتماعنهادهای 

 نقشی بسزا ایفا نمایند.نامندجتماعی میا
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 :تعاریف .0ماده 
یابد که از یته پیشکسوتان بنیاد میـایران کم المیـاس هوریـهای ورزشی جمونـنامه فدراسیـاساس 7ماده  22بند اساس بر 1-1

اختصار  نامه به آئینایران نیز در این فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و  "کمیته" اختصار نامه به آئینپس در این این 

 .شودنامیده می ((فدراسیون)) 

در طبیعت یا سالن،  سنگنوردی، کوهنوردیمنظور رشته های  ،آن نامه و ضمایم آئیندر این ورزش های کوهستانی:  1-2

و یا حوزه های  کوهستان)اسکای رانینگ( در دنو دوی کوهنوردی با اسکینوردی، دره نوردی، غاردیواره نوردی، یخ نوردی، 
 است. جدید در مجموعه فدراسیون

که زیر مجموعه فدراسیون کوهنوردی و  کوهستانیورزش های  های ورزشکاری است که در یکی از حوزه :کوهنورد 1-3

 .کندفعالیت میصعودهای ورزشی 

 : پیشکسوت 1-4

 پیشکسوت نامیده میشود: ،شرایط زیرهر یک از دارای و سال سن و دارای حسن نام و اخالق حسنه  25بیش از  باکوهنورد هر 
 .هیئت کوهنوردی استانها و توابع( ،)فدراسیون ورزشیهای صعودکوهنوردی و رسمی در یکی از حوزه های عضویت سابقه 

 .فعالیت مستمر در آنها و یا بیست سال عضویت و های رسمیگروه/باشگاه در تشکیالتیمدیریت سوابق  یا سسؤمعضو 

 ر یا مربیگری در تربیت نسل جوان.دارای تجربه های اجرایی و پیشینه موث

 .و یا علمی و فرهنگی در این ورزشیست محیطی، زهدایت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، 

 

 :اساتید پیشکسوت استانی 1-2
در کارنامه این آئین نامه را  2-1در بند مندرج های ص در هر یک از حوزهخکه صعودهای شا کسوتان یک استانن دسته از پیشآ

 ، طراحان و داورانمربیاندین و ، برگزیدگان صعودهای ورزشی، برندگان کلنگ نمارند، دارندگان مدال مسابقات کشوریخود دا
ای ت سه نفرهئاست به تشخیص هیاثرگذار بوده شان در سطح استان فعالیت  که دامنهنام خوش، و مدیران و فرهنگ سازان فعال

 شناخته می شوند.ن استانکسوت آ،اساتید پیشان استانپیشکسوتو دو عضو کمیته کمیته فدراسیون مرکب از نماینده 
 اساتید پیشکسوت کشوری و ملی: 1-6

هاده اند نظیر دارندگان که فعالیت آنها در سطح کشور اثر گذار بوده و آثار ماندگاری در این ورزش بر جا ن دسته از پیشکسوتانیآن 
ان و مربی،ورزشکارانی که در بعضی از حوزه های نه گانه فوق با صعودهای منحصربفرد، کارنامه ای درخشان دارندمدال جهانی، 

ت پنج نفره به تشخیص هیئ در سطح ملی بوده است،تاریخی ماندگار و فعالیت آنها دارای تاثیراتی  مدیران و فرهنگ سازانی که
، کمیته اکثریت اعضاءبه انتخاب  شناخته شده خارج از این کمیته پیشکسوتای مرکب از سه عضو کمیته فدراسیون و دو 

 و ملی شناخته میشوند.کشوری  پیشکسوت

 کمیته: اهداف .2ماده 
 .توسعه ارتباطات و پیوند های درون جامعه پیشکسوتان 1 -2

 مطابق مقررات مربوطه. هرگونه امکانات و تسهیالت قانونی ویژه پیشکسوتاندسترسی به شناسایی، معرفی و تسهیل   2 - 2
 .ثبت و مستند سازی تجربیات و تاریخ شفاهی اساتید پیشکسوت 3 -2

 .جامعه جوان و فعال این ورزش توسعه ارتباط بین اساتید پیشکسوت و 4 -2

مندی از تجارب این ت های کوهنوردی و باشگاههابه منظور بهره هیئبا فدراسیون،  پیشکسوتاساتید  تسهیل ارتباط بین 2 -2
 .اساتید
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 :وظایف و اختیارات کمیته .3ماده 
که  . ذکر این نکته ضروریستنامه قرار دارد آئینوظایف این کمیته در راستای تحقق اهداف گفته شده در ماده دو این 

ه قرار دارد ک ر اختیار کمیته های استاناری و ایده پردازی و نظارت عالیه است و اهم امور اجرایی دگذ آئین ،وظیفه اصلی کمیته
 گردد.ابالغ می نامه جداگانه ای آئیندر 
و کشوری به منظور افزایش همبستگی،  های استانییش، هماهای مختلفماهنگی جهت برگزاری اجرای برنامهیشنهاد هپ 3-1

 .کسوتانتکریم مقام شامخ پیشبه منظور ت جدید و... بروز رسانی اطالعا

 .یستانهای اهای اجرایی کمیتهورالعملا و دستهنامه شیوه ابالغتدوین و  2 -3

های نوفدراسیاساسنامه کسوتان بر اساس بند سیزدهم ماده هفت الی و معنوی از پیشحمایتهای مفراهم نمودن تالش برای  3-3
 .ماتوری جمهوری اسالمی ایرانآورزشی 

 .پیشکسوتاساتید ماده کردن بستر فعالیت ه ویژه کمیته آموزش برای آبن های فدراسیوهماهنگی با سایر کمیته 4 -3

برای ی مختلف هاهدر حوزصوتی و تصویری  ،به صورت کتبیشکسوتان تجربیات و دانش پیوری کوشش در جهت گردآ 3-2
 انتقال تجربه به نسلهای بعد و ثبت تاریخ شفاهی.

 یون و ثبت فهرست و سابقه ایشان.توسط کمیته های استانی و کمیته فدراس پیشکسوتان و اساتید پیشکسوت شناسایی6 -3

سرپرستی و ت به کمیته های اجرایی فدراسیون جه" حسب موضوع"ان کشوری و استانی واجد شرایطپیشکسوت معرفیِ 7 -3
 موزشی و یا مشاوره و هر نوع همکاری دیگر و پیگیری تا حصول نتیجه.نظارت دوره های آ

ارت عالیه بر فعالیت آن کمیته ها بر اساس قوانین ابالغ و بازنگری آن و نظ ،"ان استانپیشکسوتکمیته "نامه  آئینتدوین  8 -3
 باال دستی.

 ن.و ابالغ و بازنگری آ استانی و کشوری پس از یک دوره فعالیت پیشکسوتدوین شیوه نامه انتخاب اساتید ت 9 -3

 ترکیب اعضای کمیته:.4ماده 
یم تصمول روابط عمومی هستند و دو تن دیگر بنا به و مسئ دبیررئیس، نها دارای پنج عضو است که سه تن از آاین کمیته 4-1

 ند.نمایفعالیت و همکاری میهای کمیته ژهها و پرورئیس و دبیر در پیشبرد برنامه
از گزینش توسط  انتخاب و سایر اعضا پس انپیشکسوتاز میان  و فدراسیون رئیستوسط  کمیته رئیس،طبق اساسنامه فدراسیون

 .دندارحکم خود را دریافت مید، فدراسیون معرفی و پس از تایی رئیسکمیته به  رئیس
 شرط وثاقت و امانت انتخاب می شوند. اعضای کمیته از بین افراد مجرب و متخصص دارای

 :وظایف و اختیارات رئیس کمیته.5اده م
 .سخگوییتحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی طرفی، عدالت و پا 2-1

 .انپیشکسوتی و سایر مجامع و همایش ها و رویدادها در امور استان سیون در نشست های کمیته هایفدرا نمایندگی 2-2

 نامه. آئینردن مفاد این وبه اجرا در آ 2-3
 مجاز است در صورت لزوم بخشهای جدیدی را در کمیته ایجاد نماید. در این راستا وی 

 .ری و هدایت جلسات کمیته فدراسیونبرگزا 2-4
 .نامه آئیندر راستای اهداف این فدراسیون  برقراری ارتباط با سایرکمیته های 2-2

 .کمیتهاین نجام اقدامات الزم در جهت تامین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز ا 2-6

 .هااستان هی ارتباط با کمیتهساماند 2-7

ظیفه حمایت از پیشکسوتان را تان، و هر نهاد دیگر که امکان و وبرقراری ارتباط با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسو 2-8
 .جذب کمک تسهیل در ،سانیدارند به منظور اطالع ر

 .تهیه و ارائه گزارش عملکرد به ریاست فدراسیون 2-9
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 .ها و تقویم ورزشی ساالنهتهیه جدول برنامه 2-15

 .با امضای رئیس کمیته معتبر است داخلیکلیه مکاتبات : 1تبصره 
رئیس کمیته می تواند بخشی از اختیارات خود را به موجب ابالغ کتبی با ذکر موارد به تشخیص و مسئولیت خود به  :2تبصره 

 نماید.اعضای کمیته تفویض 

 :.وظایف دبیر6ماده 
 هده داری وظایف رئیس کمیته در صورت غیبت ایشان.ع 6-1

 .ن مصوبات آ اجرایی کمیته و اموریت مسئول 6-2

 ت.برگزاری جلسات کمیته و تنظیم صورتجلسا هماهنگی های الزم برای 6-3

 .کمیته رئیسمه ها و اسناد از طرف ای ناامض 6-4

 .کمیتهائه عملکرد سالیانه و برنامه اجرایی شش ماهه و ارهیه ت 6-2

 .ساالنهنامه ها و تقویم پیش بینی هزینه ها و اعتبارات الزم برای جدول بر 6-6

 .صی برای پیشبرد اهداف کمیتهنشست های تخصو هماهنگی رنامه ریزی ب 6-7

 :وظایف روابط عمومی .7ماده 
 .این آئین نامه 2رعایت و اجرای مقررات وفق اهداف مندرج در ماده  7-1

 .استانی های کمیته کسوتان کشور از طریقیشبانک اطالعاتی پ ساماندهی و مدیریت 7-2

 ارتباطی و تبلیغیدیگر. )مدیا(و هر واسطه "ان استانهاپیشکسوتولین کمیتهمسئ"و هم اندیشی خبر رسانیگروه  اداره 7-3

 .هرگونه اطالع رسانی در جامعه پیشکسوتان و خارج از آن 7-4

 .ارتباط با رسانه ها با هماهنگی روابط عمومی فدراسیون 7-2

 :بودجه کمیته .8اده م
 ،هاحاصل از اجرای برنامهاحتمالی درآمد ، هر نهاد دیگر ،وزارت ورزش و جوانان،مالی فدراسیونهای کمک بودجه کمیته از 8-1

 د.شوتامین میهای ورزشی آماتوری اساسنامه فدراسیون 33رج در ماده درآمدهای مند و های مردمیکمک

 . مرکز کمیته:9ماده 
 .مرکز کمیته در محل فدراسیون است

 االجرا است.تصویب الزم تهیه و پس از تبصره 2و  بند 44و  ماده 9نامه در  آئیناین 
 

 موفق باشید

 کوهنوردیو صعودهای ورزشیکمیته پیشکسوتان فدراسیون 


