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 مقدمٍ

ّبی اخیش ثیطتشیي تالش فذساسیَى کٌََّسدی ٍ صؼَدّبی ٍسصضی جوَْسی اسالهی  دس سبل
سسبًی، تشٍیج، تَسؼِ ٍ اضبػِ ّوِ جبًجِ ٍسصش کَّپیوبیی ٍ کٌََّسدی  ایشاى هؼغَف ثِ اعالع

 است.ّبی ٍاثستِ ثَدُ  ٍ توبهی گشایص
اص ایي سٍ اصالح سبختبس خذهبتی ٍ اداسی ثِ ٍیژُ دس ػشصِ عجیؼت ثِ هٌظَس اسائِ ثیطتشیي 

ّبی دٍس ٍ ًضدیک دس دستَس کبس فذساسیَى  سشٍیس هٌغجك ثش آخشیي دستبٍسدّب ٍ تجشثیبت سبل
 ّب لشاس گشفت. پٌبّگبُ  ٍ کویتِ

سبى هَسد ّذف لشاس گیشد، پیطشفت ٍ ٍسی ثْیٌِ اص سِ ػٌصش صهبى، هکبى ٍ اً دس جَاهؼی کِ ثْشُ
ثذیْی است ّش چِ سٍیکشد هجتٌی ثش ضٌبخت، تجشثِ ٍ ػلن ثبضذ  گشدد. تش پذیذاس هی تَسؼِ سشیغ
 تش است. الَصَل تکبهل سْل

سیضی ٍ ًیشٍی اًسبًی ػبلن ٍ ػبهل تکویل کٌٌذُ صًجیشُ  هضبف ثش توبهی همذهبت ثشضوشدُ ثشًبهِ
ّبی فذساسیَى کَُ ًَسدی ٍ صؼَدّبی ٍسصضی ثب تَجِ ثش  تِ پٌبّگبُهَفمیت است. اص ایي سٍ کوی

ثمِ ػولکشد خَد دس ادٍاس گزضتِ، تبکٌَى، ثش آى است تب ثب استفبدُ اص توبهی ظشفیت، اسائِ بس
خذهبت خَد سا ثب اّتوبم ثش اهکبًبت، لَاصم، تجْیضات ٍ تَاى حذاکثشی خَد ٍ توبهی ػَاهل ٍاثستِ 

 ّذ.ثیص اص پیص اسائِ د
ّب ٍ  ّب، سٍیِ ثشای هْیب ًوَدى ثْتشیي ضشایظ خذهبت الصم است دس گبم اٍل ثبصًگشی ضیَُ ًبهِ

ّب دس ًخستیي هشحلِ ضشح ٍظبیف  ّب هَسد ثبصًگشی سٍصآهذ لشاس گیشد. کویتِ پٌبّگبُ دستَسالؼول
 س خَد داسد.ّب سا دس دستَس کب ّبی کٌََّسد ٍ پٌبّگبُ ّبی کَّستبًی، خبًِ ػَاهل اجشایی هجتوغ

یي، ػاللوٌذاى، جبًجِ هسئَل ًت ثشحضشت ثبسیتؼبلی ٍ حوبیت ّوِسجبء ٍاثك داسد ثب استؼب
کسَتبى ٍ جبهؼِ ّذف ضبّذ سضذ، ضکَفبیی ٍ تؼبلی سٍصافضٍى کَّپیوبیی ٍ کٌََّسدی دس  پیص

 «اًطبء اهلل»ایشاى ػضیض ثبضین. 
 

 تْراى

 9911 تابستاى

 علی هحوذ ساریخاًی
  



 َا کمیتٍ پىاَگاٌ فدراسیًن کًٌ وًردی ي صعًدَای يرزشی 

 َا َای کًٌ وًرد ي پىاَگاٌ َای کًَستاوی، خاوٍ شیًٌ وامٍ شرح يظایف عًامل اجرایی مجتمع

 

5 

 

 "خاوٍ کًَىًرد"پىاَگاٌ تا  مسیری از 

ّبی اخیش ثِ هٌظَس حفظ هحیظ صیست عجیؼی کَّستبى صَست پزیشفتِ  کِ دس سبل یّبی تالش
است، ثش جبهؼِ کٌََّسدی کطَس پَضیذُ ًیست. افضٍى ثش کَضص دس ساستبی اسائِ ثب کیفیت 

اٍلَیت ثَدُ  سٍی ٍ کٌََّسدی دس آساهص ٍ آسبیص کٌََّسداى، صیبًت اص فشٌّگ کَُ ،اهکبًبت
است، فشٌّگی کِ دس آى، کَُ ًِ ثِ هثبثِ هحیغی صشفبً ٍسصضی ثلکِ ثِ ػٌَاى الگَی 

آهیض دٍستی ثب عجیؼت، تؼبهل ثب ّوٌَع ، گفتي ٍ ضٌیذى، خبعشُ سبختي ٍ دٍستبًی  هسبلوت
 دیشیٌِ پیذا کشدى ثَدُ است. 

دس فشٌّگ کٌََّسدی پٌبّگبُ، هأهي ٍ سشپٌبّی است دس ثشاثش لْش عجیؼت، تبصیبًِ ثبد، ضالق  
ثبساى، سیلی ثَساى ٍ سشهب ٍ خستگی ٍ حبدثِ. ثب ایي حبل، آًچِ دس رّي کٌََّسد صیجبیی ٍ پبیبیی 

کِ  خبعشات ضیشیٌی است اص ایي هخبعشات ثش جبی خَاّذ هبًذ. چِ پیطیٌیبى ثِ دسستی گفتِ اًذ
دٍست سا ثبیذ دس سختی ّب ضٌبخت: سد ٍ ثذل تجشثِ ّب، آدسس ّب، تلفٌْب، ػکسی ٍ ػوشی 

ٍ دس ثشًبهِ ّبی کَُ ثذست  دٍستی. ثسیبسی اص کٌََّسداى ثْتشیي دٍستبى سا دس کَّستبى
 اًذ.  آٍسدُ

ثش آى صًٌذُ ثش چطن ٍ سٍاى کٌََّسد، هب سا  ثبسی، ثکش ٍ ثذٍس ثَدى اص ّش آالیٌذُ خبسجی صخن
ثِ ثؼذ اص سبخت  8888ّب ٍ تجبسة ٍ هطَست ثب صبحجٌظشاى، اص سبل  آهَختِ داضت تب ثِ هذد دسس

تش ثبضین. صیستی ٍ تبسیس جبًپٌبُ دس استفبػبت حزس کٌین ٍ دس جستجَی ساّکبسی دیگش ٍ هحیظ
هَالغ دس  -کِ ػوَهبً دس کٌبس چطوِ ّب ثٌب ضذُ ثَدًذ -چشا کِ ثیطتش ایي هکبًْبی همذس 

تغییش کبسثشی  -ایي دضوٌبى عجیؼت -ضشٍست کبسثشدی دٍگبًِ یبفتِ ٍ ثِ خفیِ گبُ ضکبسچیبى
دادًذ. دس حبلی کِ کٌََّسداى، البهت دس چبدس سا ثِ هبًذى دس هحلی آکٌذُ اص صثبلِ ٍ گبّبً دس  هی

 دادًذ.  هی حصهستبى پش اص ثشف تشجی
ّبی سبختِ ضذُ دس  اسی ٍ تؼویشات جبًپٌبُدس ساستبی ثْسبصی ٍ ثْجَد ٍضؼیت هَجَد، ًگْذ

دس ًضدیکتشیي ًمغِ جوؼیتی داسای اهکبًبت  "خبًِ کٌََّسد"لَیت لشاس گشفت ٍ عشح احذاث ٍا
دس دستَس کبس لشاس گشفت ٍ همشس ضذ تبهیي هبلی خبًِ  8891صیستی چَى آة ٍ ثشق، سبل 

 صَست پزیشد.  هحل اػتجبسات فذساسیَى کٌََّسدی کٌََّسد اص
هتش هشثغ، ثب هؼوبسی هٌْذسی ٍ عشاحی تیپ،  0111بًِ کٌََّسد دس صهیٌی ثب هسبحت دستکن خ

ثِ ّوشاُ اهکبًبت سفبّی ثشای کٌََّسداى ٍ خبًَادُ آًبى ٍ ًیض ثب لبثلیت ثشگضاسی کالسْبی 
ای ًضدیک هَسد ثْشُ ثشداسی لشاس  آهَصضی، پبسکیٌگ، ّلی ثشد ٍ اتبق اهذاد ٍ ًجبت دس آیٌذُ

  .گشفت خَاّذ
ثَلذسیٌگ اص  -8سشعٌبة  -0سشػت  -8ّبی سٌگٌَسدی هصٌَػی دس سِ سضتِ  ّوچٌیي دیَاسُ

خَضجختبًِ پس اص عی هشاحل اداسی ٍ اخز  گشدد. هحل اػتجبسات فذساسیَى دس کل کطَس اجشا هی
 ٍ ضشکت تَسؼِ ٍ ًگْذاسی اهبکي ٍسصضی ٍ جَاًبى ٍصاست ٍسصشسبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ، تأییذیِ 
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تأهیي اػتجبس ٍ ثشخی ًیض دس فبص اجشایی  لشاس گشفتِ  ،کطَس، تبکٌَى خبًِ کٌََّسد دس ًمبط صیش
 است:
 (اجشا)دس دست خبًِ کٌََّسد اللیذ فبسس ـ 

 (اجشا)دس دست خبًِ کٌََّسد پلَس دهبًٍذ جٌَثی ـ 

 (اجشا)دس دست خبًِ کٌََّسد ًبًذل دهبًٍذ ضوبلی ـ 

 (اجشا)دس دست خبًِ کٌََّسد خفش دًب ـ 

 (اجشا)دس دست یَى اضتشاًکَُ خبًِ کٌََّسد تـ 

 (تبهیي اػتجبس)دس هشحلِ خبًِ کٌََّسد چلگشد صسد کَُ ثختیبسی  ـ 
 (تبهیي اػتجبس)دس هشحلِ خبًِ کٌََّسد سجالى ـ 
 (تبهیي اػتجبس)دس هشحلِ خبًِ کٌََّسد ضبّبًکَُ اصفْبى  ـ 

 ثشداسی( )ثْشًٍُذاسثي خبًِ کٌََّسد ـ 
 
 

 تْراى

 9911تابستاى 

 علی هحوذ ساریخاًی
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  ي تأسیسات يرزشی َا کمیتٍ پىاَگاٌمًارد اصلی 

 

 ّا ٍ تأسیسات ٍرزشی ٍ ًگْذاری پٌاّگاُ ساختتعویر، ایجاد ٍ ترٍیج فرٌّگ حفظ هحیط کَّستاى،  ـ9هادُ 

 باشذ. هرکس اصلی کویتِ در هحل فذراسیَى هی ـ2هادُ 

ّا ٍ  رئیس، دبیر، رٍابط عوَهی، اجرایی، حقَقی، هشاٍر، هذیراى پٌاّگاُارکاى کویتِ عبارتٌذ از:  ـ9هادُ 

 ّای کٌََّرد خاًِ

فذراسیَى فردی با صالحیت را بِ عٌَاى رئیس کویتِ اًتخاب ٍ دستَر صذٍر ًحَُ اًتخاب رئیس:  ـ4هادُ 

 ًوایذ. برای ایشاى را صادر هیحکن 

با پیشٌْاد رئیس کویتِ ٍ دستَر صذٍر حکن تَسط رئیس فذراسیَى اًتخاب ًحَُ اًتخاب ارکاى:  ـ5هادُ 

 شًَذ. هی

 )بدون تعطیل در تمام طول سال( 00044صبح لغایت  0044 :پناهگاهساعت کار ـ  6هادُ 
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 عًامل اجرایی ي شرایط َمکاری

ّب ػَاهل هتؼذدی اػن  ًَسد ٍ پٌبّگبُ ّبی وَُ ّبی وَّستبًی، خبًِ ٍ ًظبستی هجتوغ  دس هجوَػِ هذیشیتی، اجشایی

 ضَد. اص ثبثت ٍ هَلت استفبدُ هی

ّبی فذساسیَى ٍ یب  ثسیبسی اص آًبى ثب فؼبلیت ثبثت ٍ تؼذاد دیگش ثِ صَست سٍصاًِ، ّفتگی ٍ یب فصلی ثب وویتِ پٌبّگبُ

 ًوبیٌذ. ّبی داسای اهبوي ثشضوشدُ، ّوىبسی هی ًَسی ٍ صؼَدّبی ٍسصضی استبى ّبی وَُ ّیئت

 عوامل اجزایی

 هذیش ٍ یب سشپشست  ـ  

 ّب( ٍ ًگْجبى پٌبّگبُوبسگش ًیشٍّبی خذهبتی )ـ     

 با کمیته شزایط عمومی همکاری

  ّبی هشتجظ ًبهِ اػتمبد ٍ التضام ثِ لَاًیي جبسی وطَس ٍ ضشایظ ّوىبسی ٍ لَاًیي، همشسات، آئیي 

  داسا ثَدى سالهت جسوبًی ٍ سٍحی 

  یىیسٍیی ٍ پشّیض اص ّشگًَِ سفتبس ٍ دسگیشی لفظی ٍ فیض سػبیت ادة، هتبًت، صؼِ صذس، خَش 

  آگبُ ثَدى ٍ آگبُ ضذى اص ضشایظ وبس دس هىبى ٍ هحل فؼبلیت 

  پزیشی سػبیت ًظن ٍ اًتظبم دس اهَس هحَلِ ٍ اػتمبد ثِ اصل هسئَلیت 

  سػبیت ضئًَبت اسالهی، ػشفی، فشٌّگی ٍ اخاللی 

  سػبیت توبم ًىبت ایوٌی ٍ پبیجٌذی ثِ اصَل ٍ همشسات 

   سػبیت توبهی اصَل ٍ همشسات ریشثظ ثِ ٍیژُ ایوٌی، فشٌّگی ٍ اخاللیحضَس دس هحل اًجبم ٍظیفِ ثب 

  ّبی دس اختیبس حفظ ٍ ًگْذاسی اهَال، تجْیضات ٍ اهبًت 

  داسا ثَدى حسي اخالق ٍ ضْشت 

  استفبدُ ثْیٌِ ٍ هٌبست اص لَاصم ٍ تجْیضات استبًذاسد ٍ پشّیض اص ّش گًَِ افشاط ٍ تفشیظ 
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  ٍ هحیظ صیست سػبیت ثْذاضت فشدی 

  ًََُسدی ٍ صؼَدّبی ٍسصضی ٍ لَاًیي فصل الخغبة هَاسد پیص ثیٌی ًطذُ ٍ تغییشات تخصصی فذساسیَى و

 .جبسی وطَس است

 شزایط احزاس مدیزیت و یا سزپزستی

   سبل توبم دس ٌّگبم صذٍس حىن 25داسا ثَدى حذالل سي 

 ِسٍضي ثَدى ٍضؼیت ًظبم ٍظیف 

  داسا ثَدى هذسن تحصیلی حذالل دیپلن 

   ِگَاّی سالهت ٍ ػذم سَء پیطیٌِاسائ 

  داضتي تجشثِ ٍ تَاى هذیشیتی ٍ دسایت وبفی 

  ًََُسدیپیوبیی ٍ وَُ آضٌبیی وبهل ثب هجبحث و 

  داسا ثَدى ثیوِ ٍسصضی سبل جبسی 

  گیشیتَاى تصوین داسی ٍ ّوچٌیي تَاًبیی ایجبد سٍحیِ ّوىبسی ٍ تؼبٍى، خَیطتي 

   داسا ثَدى حىن اًتصبة یب لشاسداد یه سبلِ اص سَی فذساسیَى 

ًبهِ ثشای ایطبى  ّب، ًیبصی ثِ اجشای هفبد ایي ضیَُ : ثب تَجِ ثِ سَاثك )حذالل سِ سبل( هذیشاى فؼلی پٌبّگبُتبصزه

 ًیست.

 

 نوردشزایط احزاس همکاری با مدیزیت پناهگاه، مجتمع کوهستانی و خانه کوه

  داضتي سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي 

  اسائِ ػذم سَء پیطیٌِ ٍ گَاّی سالهت 

  ِسٍضي ثَدى ٍضؼیت ًظبم ٍظیف 

  ّب وویتِ پٌبّگبُاص سَی  ّوىبسی داسا ثَدى حىن اًتصبة یب لشاسداد  
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 شرح يظایف عًامل اجرایی

هٌذی ٍ استفبدُ اص ػَاهل اجشایی، ضشح ٍظبیف آًبى سا ثِ ضشح هٌظَم ٍ ثب ُ ّب هَظف است لجل اص ثْش وویتِ پٌبّگبُ

 روش توبم جضئیبت ثِ سٍیت آًبى ثشسبًذ. 

 ، پناهگاههای کوهستانی مدیز و یا سزپزست مجتمع

هبثیي هجوَػِ ػَاهل تحت االهش هذیش ٍ یب سشپشست ثِ هٌظَس اداسُ، هذیشیت، سبصهبًذّی ٍ ّوبٌّگی فی  تعزیف0

 گشدد.ّوىبسی، اًتخبة هیٍ 

ّب ٍ تبییذ  ثبضذ. ایطبى ثب پیطٌْبد سئیس وویتِ پٌبّگبُ هذیش یب سشپشست ثبالتشیي سوي هذیشیتی اهبوي ثش ضوشدُ هی

 ضَد.َل فؼبلیت دس اهَس هحَلِ هیغسئیس فذساسیَى ٍ ثب حىن سسوی هط

أییذ سئیس فذساسیَى اًجبم ست ٍ ثب تّب دسخَا ایطبى تَسظ سئیس وویتِ پٌبّگبُػضل : عشل مدیز یا سزپزست

 ضَد. هی

 ًَردّای کَّستاًی، پٌاّگاُ ٍ خاًِ کَُ شرح ٍظایف هذیر ٍ یا سرپرست هجتوع

  سػبیت وبهل لَاًیي جبسی وطَس  

  تْیِ، تٌظین ٍ اسائِ گضاسش هبلی ثِ صَست هبّیبًِ ثِ وویتِ ٍ ثِ صَست سبلیبًِ ثِ فذساسیَى 

  ِپیگیشی هىبتجبت ٍ اًجبم اهَس اداسی هشثَع 

  ٌِتالش دس جْت آهبدُ سبصی هحل ٍ هىبى تحت هذیشیت ثشای اسائِ خذهبت ثْی 

  ُّب  ًگْذاسی اص اهَال، لَاصم، تجْیضات هٌمَل ٍ غیشهٌمَل تحت هذیشیت ٍ تْیِ لیست اهَال هٌمَل پٌبّگب

 ثِ صَست سبلیبًِ ٍ اسائِ آى ثِ سیبست وویتِ

  ُّب یب سیبست فذساسیَى ّوبٌّگی الصم ٍ وبفی ثب سیبست وویتِ پٌبّگب 

  ثٌذی آى جْت ثْجَد سٍیِ ٍ ّوچٌیي اسائِ ثِ وویتِ ثشسسی ًمغِ ًظشات، پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات ٍ جوغ

 ّب پٌبّگبُ
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  ِثِ هحض اعالع اص ٍلَع حبدثِ ٍ اداسات هختلف دس هٌغمِػَاهل اهذاد ٍ ًجبت  اعالع سسبًی ث 

  ِّبی آهَصضی تشجیحبً خبسج اص فصل  ّبی فذساسیَى یب ّیأت استبى دس ثشگضاسی دٍسُ ّوىبسی ثب سبیش وویت

 صؼَد

  ٌِّبی دسیبفتی اجشای لیست سبلیبًِ اػالم ضذُ اص سَی فذساسیَى دس خصَظ ّضی 

  ّبی یست لجل اص اجشا ثِ تبییذ وویتِ پٌبّگبُثبّشگًَِ اػوبل ًظش جذیذ دس هجوَػِ تحت هذیشیت هی

 .فذساسیَى ثشسذ

  ایجبد ٍ تْیِ دفبتش یبدثَد ثشای ثجت ٍ ضجظ خبعشات صؼَد وٌٌذگبى 

   ٍ ثذیْی است ضشح تىویلی جضئیبت ٍظبیف هبًٌذ سبػبت فؼبلیت، هشخصی، هؼشفی ػَاهل تحت هذیشیت

 .ضًَذّبی ریشثظ اعالع سسبًی هی.. دس ٌّگبم صذٍس حىن هسئَلیت ٍ یب ثخطٌبهِ.سشپشستی، هجبحث هبلی ٍ

ٍ ساٌّوبیی  ٍ اهذاد ٍ ًجبتگًَِ هسئَلیتی دس لجبل لبعشچی ٍ ساًٌذُ ثخص خصَصی هذیش پٌبّگبُ ّیچ  تذکز0

 .ًذاسد هیذاًی وٌََّسداى داخلی ٍ خبسجی
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 ّب اسسبل ًوبیٌذ. ٍ ثِ ًبم کویتِ پٌبّگبُ il.comdabir.msfi@gma تَاًٌذ ًظشّبی خَیص سا ثِ ًطبًی توبهی ػضیضاى هی
ًبهِ،  ًظشّب ٍ پیطٌْبدّبی خَد سا ثِ هٌظَس استمبی سغح اصالح ایي ضیَُ ّب دست توبهی ػضیضاًی سا کِ ًمغِ  کویتِ پٌبّگبُ

 فطبسد. ًوبیٌذ، ثِ گشهی هی اسسبل هی
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