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تقدیم به همه پیشکسوتان گرامی و همه اساتید و به تمامی آنهایی که به ما 

صعودهای آموختند. همه کسانیکه در پیشبرد و اعتالی کوهنوردی و 

 ورزشی ایران به دمی، قدمی و یا درمی تالش نمودند.

 ند مرواریدشان حکمت و فرزانگی است. فکر و عقل دو دریای عظیم

 «حضرت امیر » 
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 آغازین سخن

 براي صعود شيبهاي تند الزم است تا با قدمهاي آهسته شروع كنيم.

 ويليام شكسپير

نظر به رشد روزافزون دانش و فنّاوري و لزوم بازنگري در ساختارهاي قديمي و نوسازي هر يك، بر آن شديم تا طرحي نو 

را در دستور كار خود جمهوري اسالمي ايران ي و صعودهاي ورزشي كوه نورددراندازيم و نگرشي نو بر ساختار فدراسيون 

گيري هاي تصميم. براي نيل به اين مقصود با توجّه به تجربة ساليان در امر مديريّت ورزشي و حضور در عرصهداردقرار 

نظر ايم كه بهكردهجديدي را عرضه هاي كميته، به عنوان پيشنهادي پويا و روزنگر، و صعودهاي ورزشي يكوه نوردورزش 

راه حلّ مناسبي براي تصحيح ساختارهاي كنوني فدراسيون خواهند بود. اميد داريم كه با عنايت ويژة رئيس محترم و 

ي و صعودهاي ورزشي كوه نوردموجود فدراسيون هاي كميتههمچنين تعامل و همياري خوب و درخور مسئوالن محترم 

هاي بعمل آمده ميداني، فرصتها و پس از بررسيها، يابي به خواستهيم. در روند دستشده دست ياببتوانيم به اهداف تبيين

درخور و تقريباً جامع تهيّه و تدوين شود. تا حد امكان به عث از تجارب اسالف خلف منباي نامهآيين نويستهديدها، پيش

 نهاي اوّليّة خود دست پيدا كنيم.آرما

صدر و داند كه با صعةقاضي ميمهندس محمدرضا خليلي شائبة جناب آقاي خود را بيشتر مرهون زحمات بيكمترين  هبند

توانمندي تخصّصي خويش، آنچه را كه به زبان آمد، با ديد نقّادانة خويش به رشتة تحرير درآورد و با طرّاحي درخور و زيبا 

هايي كه مشابه فدراسيون مكمّل، به اسناد و مداركي چند در فدراسيون هايمنظور انجام بهتر كار و كسب ايدهارائه نمود. به 

ي و صعودهاي ورزشي، فعّاليّتهاي خارج از محيطهاي بسته دارند، و همچنين فدراسيونهاي ورزشي ديگر رجوع كوه نورد

امكان داشت به غايت مطلوب  هاي موجود باالخره تا جايي كهها و رويهنامهنموديم. و با مطالعة دقيق دستورالعملها، آيين

نزديك شديم. بديهي است كه هيچ كاري كامل نخواهد بود مگر به بوتة نقد گذاشته شود. ما نيز بر اين موضوع واقفيم و از 

تمامي هيئت محترم رئيسه، اعضاي محترم مجمع عمومي فدراسيون و همچنين متخصّصان، انديشمندان، منتقدان، 

قرار دارد، شما تحت عنوان ويرايش سوم آئين نامه كميته فني با دقّت در آنچه كه پيش روي  نظران تقاضامنديم تاصاحب

 شاءاهلل.بايد باشد، ياري نمايند. انما را در آنچه كه مي
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 فیتعر( 1ماده 

ن ين پس در ايه از اكابد ي ياد ميبن فنّيكميته ران يا ياسالم يجمهور يورزش يها ونيفدراس ةاساسنام 1ماده اساس بر .1.1
طور اختصار،  نامه به نيين آيز در اين يورزش يو صعودها يكوه نوردون يفدراس شود. يمده ينام «كميته» ،طور اختصار هب نامه نييآ
و ها  شاخه يرندة تماميعام آن و دربرگ يمعنو مصوبات آن نامه  نيين آيدر ا« يكوه نورد»منظور از  است. ده شدهينام« ونيفدراس»

در ارتباط  و صعودهاي ورزشي يكوه نوردبا  ير سازمانيو چه غ يه به انحاء مختلف، چه سازمانكاست  ييها رمجموعهيزها و  گرايش
 است.

 ( اهداف و خط مشی2ماده 

تر شدن محيطي از جمله عوامل مهمي هستند كه در گسترش نقش آموزش مؤثر هستند. در عصر و زمانه  تحوالت سريع و پيچيده
هاي مؤثر با تغييرات،  مندي از آموزش كنوني بيش از همه تداوم موفقيتها در گرو تعامل بين توانمندسازي منافع انساني و بهره

گيري از استانداردها و  عيان، رعايت اصول و مباني، بهره ت عرصه واز سوي ديگر شناخ هاي فراسازماني است. تحوالت و نوآوري
رنامه محوري، طراحي، ، بگذاري اين فرآيند تنها با سياست موفقيت، رشد و توسعه پايدار ورزشي را به همراه دارد. ،هاي منطقي رويه

 و ارزيابي اثربخش است.اجرا، كنترل، نظارت 

 آئينيتوجه به باورهاي فرهنگي، ملي و  .2.1
 هدايت و كنترل انرژيبررسي و تهيه راهكارهاي مبتني بر  .2.2
منطبق بر دستاوردهاي ملي و و امور فني گرايي در نظام آموزش  تحولكوشش در جهت ايجاد نگرش نوين شناخت و  .2.3
 المللي بين
 المللي و تعامل مؤثر با مراكز علمي، آموزشي ملي وبين نهادينه شدن استانداردهاي آموزشيتمركز براستقرار و .2.4
 .هاي فدراسيون كميتهايجاد تعامل سازنده با  .2.2
 ةتوسع يبرا ها، متون آموزشي ، طرح درسها هيرو ،دستورالعملها ،مقرّرات ،ها نامه نييآتهيه، تدوين و بازنگري تالش در جهت  .2.2

 .مرتبطهاي  بخشها و  كميتهتوسط فوق  شدن امورو اجرايي نه ين نهاديو همچن يفكي، يمّك
و بيني نشده  ، موارد پيشها ها، برنامه ، طرحپيشنهادات، رسيدگي به تخلفات، شكايات، اعتراضات، نقطه نظراتاعالم نظر و  .2.2

 .ارجاع شده از طرف رئيس فدراسيون امورجاري

 کمیته یز اصلکمر (3ماده 

 .است ونيفدراس محلّ دركميته  يز اصلكمر. 1،3

 کمیتهان کار (4ماده 

هاي آموزش،  ، مسئولين كميتهفني فدراسيون و يا نماينده تام االختيار ايشان، رئيس كميتهس يعبارتند از: رئكميته ان كار. 1،4
 ، دو نفر عضو حقيقي و مسئولين بخشهاي تابعه.رئيس و دبير نايبخبره ورزشي، ، صعودهاي ورزشي

گيري و مصوبات براي ارائه به فدراسيون، با حضور رئيس  گيري جهت اخذ رأي جلسات كارشناسي و تصميم ـ1 تبصره
خبره ورزشي، دو نفر اعضاء حقيقي،  ،هاي آموزش ، مسئولين كميتهفني دبير كميتهو االختيار ايشان، رئيس  فدراسيون يا نماينده تام

 شوند. تشكيل ميو يا نماينده كميته ها و بخش هاي مرتبط، فرد يا افراد مطلع با طرح موضوع )بدون حق راي(  مسئولين

ر پيشنهاد رئيس پيرامون موارد ارجاع شده از طرف رئيس فدراسيون، بناب گيري در جلسات كارشناسي و تصميمـ 2 تبصره
 براي شركت در جلسه بدون حق رأي دعوت به عمل آورد.نيز و ذيربط  طلعافراد م  ،از كارشناسان حقيقي كميته

 شود. مياعالم جهت اقدام الزم  فدراسيون رئيستصميمات كميته به  ـ3 تبصره

 رئیسانتخاب  ةنحو (5ماده 

 نمايد. انتخاب و دستور صدور حكم براي ايشان را صادر ميكميته س يت را به عنوان رئيبا صالح يفرد ،ونيفدراسس يرئ. 1،2

 سیف رئیشرح وظا (6ماده 
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 نامه. اين آئين 2رعايت و اجراي مقررات وفق اهداف مندرج در ماده . 1،2

هاي نوين، مطابق با سياستهاي ورزشي كشور با هماهنگي  و طرحعلمي، فرهنگي، اجتماعي ، فنّيمناسب  ييارهاكراه ارائة. 2،2
 رئيس، نايب رئيس و دبير فدراسيون.

 .كميتهبات مصوّ يريگيپ. 3،2

 برايصاحبنظران و...( ها  سازمان ،نهادها، ها باشگاهها،  ئتي، هيالت ورزشكي)تش يقو حقو يقيت اشخاص حقكجلب مشار. 4،2
 .با هماهنگي رئيس، نايب رئيس و دبير فدراسيون كميته شبرد اهدافيپ

 صدور احكام. منظور بهبه رئيس فدراسيون اركان اجرائي و اعضاء حقيقي كميته  تعيين و معرفي. 2،2

و كارشناس داراي حسن شهرت جامع بدون حق صاحب نظر  ،صالح ذيتواند از اشخاص حقيقي و حقوقي  ميكميته رئيس . 2،2
 عمل آورد. هدعوت بكميته براي شركت در جلسات رأي 

 .با تأييد رئيس فدراسيون نامه اين آيين 2ماده  براي پيشبرد اهداف مندرج در ، گردهمايي و همايشتشكيل جلسات. 2،2

 .فدراسيونرئيس هاي مكتوب به  هجلس صورتارائة نتيجه جلسات و مذاكرات طي . 8،2

 .فدراسيونهاي  كميتهديگر هماهنگي، برقراري و ارتباط با دبير و . 9،2

 تفويض نمايد.كميته  را به دبيرتواند بخشي از اختيارات خود  رئيس مي. 10،2

 شود. رئيس و يا دبير فدراسيون به كميته ارجاع مي نايباز طرف رئيس، در كميته، موضوعات مطروحه . 11،2

 ریدب فیوظاشرح  (7ماده 

 شود. منصوب مي توسط دبيركل فدراسيون دبير كميته با پيشنهاد رئيس كميته و تأئيد رئيس فدراسيون. 2،1

  .نامه نييآن يا 2ماده طبق اهداف مندرج در  ،نامه نييآو  مقرّرات يت و اجرايرعا. 2،2

 .استها  بخش يار تمامكم بر يمسئول نظارت و مشاورة مستقكميته ر يدب. 2،3

 .برعهده دبير استنويس مكاتبات  و پيشات جلس صورتم يه و تنظتهيّ. 2،4

 ونيفدراس. 2،2محل آنها در نگهداري سازماندهي و  ،مستندات، مصوبات يگانيو باثبت  ،ميه و تنظتهيّدبير موظف بر . 2،2
 .است

 تابعه یبخشها (8ماده 

 شود: يل مكيتش هان بخشياز ا فنيكميته . 1،8

 بخش حقوقي و انضباطي. 1/1/8  

 ، اطالعات و آمارپژوهش ،تحقيقبخش . 2/1/8  

 .شامل مسئول و دبير استهر بخش . 2،8

 .نمايند و فقط با هماهنگي رئيس كميته همكاري و فعاليت مي نامه نييآن يدر ا شده تعيينف ياساس وظااعضاء هر بخش بر. 3،8

 .هستندكميته س يرئگزارش آن به  ارائةل جلسات منظم و كيف به تشموظّ ،ها بخش مسئوالن. 4،8

هاي تابعه فقط از طريق رئيس كميته به رئيس،  ها و تصميمات كميته و همينطور بخش نتايج تمامي فعاليت -1تبصره 
 گردد. رئيس و يا دبير فدراسيون ارائه مي نايب

 .ر استيان پذكام ونيفدراسس يد رئيئأس و تيشنهاد رئيپ فقط با يك بخش،ا حذف يو بخشهاي جديد جاد يا -2تبصره 

 .استرمجموعه هر بخش واحد يز -3تبصره 
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 یو انضباط یبخش حقوق فیوظاشرح  (9ماده 

 نامه. اين آيين 2ماده نامه، طبق اهداف مندرج در  رعايت و اجراي مقرّرات و آيين. 9،1

ها، شكايات، نقطه نظرات، با هماهنگي رئيس كميته  ها، طرح درس نامه ها، شيوه بررسي، بازنگري، رسيدگي به مقررات، رويه. 9،2
 .فدراسيون رئيس و يا دبير نايبو بنابر دستور رئيس، 

 ، اطالعات و آمارپژوهش ،تحقیقبخش  وظایفشرح ( 10 همادّ

 نامه. اين آيين 2نامه، طبق اهداف مندرج در ماده  رعايت و اجراي مقرّرات و آيين. 10،1

با هماهنگي كامل رئيس منظور ارتقاء كمّي و كيفي  پژوهشي و تحقيقاتي بههاي  كوشش در جهت فراهم نمودن زمينه. 10،2
 .و صعودهاي ورزشي يكوه نوردبا كميته پيرامون مباحث و مسائل مرتبط 

منظور تعامل و همياري و  دولتي و خصوصي به هاي ايجاد ارتباط با ديگر نهادها و سازمانكوشش در جهت فراهم آوردن . 10،3
 .دراسيونمنطبق بر مقررات داخلي ف با هماهنگي رئيس كميته تبادل اطاّلعات

پژوهش و علوم و عرصة المللي  بينبرقراري ارتباط با مؤسسات علمي و پژوهشي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي . 10،4
 .منطبق بر مقررات داخلي فدراسيون با هماهنگي رئيس كميته تحقيقات بنابر ضوابط حاكم جاري و قانوني كشور

 .آمار بررسي ميداني عملكرد به روايت اطالعات و. 10،2

 کمیته بودجه (11ماده 

 :گردد يمن ير تأميق منابع زياز طركميته  بودجه

 .و وزارت ورزش و جوانان ونيفدراس يهاكمك. 11.1

 نامه نییآر در ییتغ (12ماده 

 قابل اجرا است. ونيفدراسس يد رئييو تأكميته س يشنهاد رئيبه پ نامه نييآر در مفاد ييهرگونه تغ. 12،1

 اختتام (13ماده 

تصويب  پس ازم و يتنظ ،هتهيّتبصره  2بند و  42 و هماد 13در  يشمس يهجر 30/02/1401 خيدر تار نامه نييآن يا. 13،1
 الزم االجرا است.نهايي 
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