
 اساسنامه باشگاه کوه نوردان آرش

 مقدمه

برابر این اساسنامه و بر طبق اصول دوستی، انتقاد، احترام متقابل و انضباط باشگاه کوه نوردان 

 آرش به فعالیت می پردازد.

 هدف:  1ماده 

هدف از تشکیل این باشگاه که غیر تجاری و غیر انتفاعی می باشد، کوشش در راه پیش برد و توسعه 

ورزش کوه نوردی و پرورش روح و جسم هم میهنان و کسب افتخارات ملی در این زمینه و تالش 

 برای حفظ محیط های کوهستانی است.

 آدرس –نام، موضوع، سرمایه، تابعیت  :1بخش 

 نام )باشگاه کوه نوردان آرش( که در این اساسنامه به اختصار"باشگاه" نامیده می شود. : 2ماده 

وع : ارائه خدمات ورزشی از قبیل کوه نوردی، غار نوردی، یخ نوردی، اسکی، موض : 3ماده 

صخره نوردی، سنگ نوردی سالنی و برگزاری مسابقات رشته های مذکور، کالس های آموزشی و 

یا چند روزه و تربیت مربیان ، فعالیت در زمینه ادوات و ابزار آالت اجرای برنامه های یک روزه 

شرکت در فعالیت های ورزشی در رشته کوه نوردی می بایست طبق  ور.رشته های ورزشی مذک

قوانین و مقررات جاری هیئت و فدراسیون مربوطه و همچنین طبق ضوابط سازمان تربیت بدنی 

 انجام گیرد.

 سرمایه : 4ماده 

 لایر 000/000/5مبلغ سرمایه باشگاه 

 مدت و تابعیت : 5ماده 

 دت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نا محدود است.تابعیت باشگاه ایرانی و م

 آدرس دفتر باشگاه : 6ماده 

 ایران، تهران، میدان انقالب، اول کارگر شمالی، پاساژ سعید، طبقه دوم

ساختمان کوچه مهرناز،جنب سینما مرکزی، )میدان انقالب، ابتدای خیابان آزادی، :  آدرس کنونی

 (18، واحد 5، طبقه 36شماره 

 سهام : 2ش بخ

سهام باشگاه با نام است اوراق سهام باشگاه متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده  : 7ماده 

 و باید به امضای رئیس هیئت مدیره وقت باشگاه رسیده و به مهر باشگاه ممهور گردد.

 شد.سهام غیر قابل انتقال به غیر بوده و فقط مخصوص اعضای رسمی باشگاه می با : 8ماده 

 هر عضو رسمی حق داشتن بیش از یک سهم را ندارد. : 9ماده 



 سهام در دفتر باشگاه نگهداری می شود. : 10ماده 

ارزش سهام غیر قابل تغییر بوده و هر عضوی که به هر دلیل اعم از استعفا، اخراج  : 11ماده 

لایر( باز  000/50سهم ) دائم، فوت که نتواند در باشگاه فعالیت کند فقط مبلغ پرداختی برای خرید

 پرداخت و سهم ایشان از طرف هیئت مدیره باطل یا به اعضای جدیدالورود انتقال داده می شود.

چنانچه تعداد اعضای رسمی از تعداد سهام بیشتر شود هیئت مدیره وقت می تواند نسبت  : 12ماده 

 به افزایش سرمایه در حد اعضای رسمی جدیدالورود اقدام نماید.

 شرایط عضویت، وظایف و حقوق اعضا : 3 بخش

 افرادی که دارای کلیه شرایط زیر باشند می توانند به عضویت باشگاه درآیند: : 13ماده 

 الف ( پذیرفتن اساسنامه و دیگر مقررات باشگاه

 ب ( دارا بودن شایستگی اخالقی و عالقه مندی به کوهنوردی

 پ ( داشتن حداقل یک معرف از اعضای باشگاه )در زمان رسمی شدن(

 ت ( پذیرفتن از طرف هیئت مدیره

 سال سن 18ث ( داشتن حداقل 

تبصره : هیئت مدیره می تواند کوه نوردان برجسته یا شخصیت هایی را که کمک های قابل توجه به 

 ه بپذیرد.پیشرفت ورزش کوه نوردی کرده اند، به عضویت افتخاری باشگا

 وظایف هر عضو باشگاه عبارت است از : : 14ماده 

 الف ( شرکت موثر در فعالیت های باشگاه و جلسه های عمومی

 ب ( محترم شمردن مفاد اساسنامه و اجرای مصوبات ارگان های باشگاه

 پ ( کوشش در راه پیشبرد اهداف باشگاه

 ت ( رعایت اصول آیین نامه انضباطی

 ث ( پرداخت حق عضویت

 حقوق هر عضو باشگاه عبارت است از : : 15ماده 

 الف ( حق استفاده از امکانات مالی و فنی باشگاه زیر نظر هیئت مدیره

 در جلسه های عادی به باشگاه درباره کلیه امور مربوط ظهار نظرب ( حق ا

 پ ( حق دادن رای در مجمع عمومی برای کلیه مسائل مطروحه

 ت ( برای کلیه اعضا از طرف هیئت مدیره کارت عضویت صادر می شود

 

 



 : 16ماده 

هر گونه استفاده از کارت عضویت فقط در چارچب اساسنامه و مقررات باشگاه و قوانین ورزشی 

 ر است.کشور معتب

 : 17ماده 

هیئت مدیره می تواند نسبت به اعضای مختلف، مجازات هایی به تناسب شدت تخلف و به ترتیب زیر 

 اعمال کند :

 تذکر، توبیخ، اخراج دائم یا اخراج موقت از یک هفته تا سه ماه.

سوم  تبصره : اگر یکی از اعضا سه بار از طرف هیئت مدیره به اخراج موقت محکوم شود، در دفعه

برای همیشه از باشگاه اخراج می شود، مگر اینکه صالحیت هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی 

 لغو گردد.

 طرز تشکیل جلسه های عادی و مجمع عمومی )عادی و فوق العاده( و وظایف آن ها : 4بخش 

 : 18ماده 

آن بحث در جلسه های عادی باشگاه هفته ای یک بار در روز معین تشکیل می شود و وظیفه ی 

 مورد امور کلی باشگاه و چگونگی اجرای برنامه های هفتگی است.

 : 19ماده 

 مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می شود.

 : 20ماده 

 وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

الف ( استماع نظرات و گزارش هیئت مدیره و بازرس و بحث و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درباره ی 

 آن ها.

 ب ( استماع نظرات و انتقادات اعضای باشگاه و اتخاذ تصمیم درباره ی پیشنهادهای آن ها.

 پ ( تعیین خط مشی و برنامه های آینده ی باشگاه.

 یا ابقای هیئت مدیره و بازرس قبلی.ت ( انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید 

 فوق العاده عبارتند از :مجمع عمومی  یفامکرر، وظ : 20ماده 

 الف ( اتخاذ تصمیم در مورد تغییر اساسنامه

 ب ( اتخاذ تصمیم در مورد انحالل موسسه

 ج ( کاهش و افزایش سرمایه

زوم بنا به درخواست هیئت مدیره یا تقاضای کتبی مجمع عمومی فوق العاده در صورت ل : 21ماده 

 بازرس و یا به درخواست حداقل دو سوم اعضای باشگاه تشکیل می شود.



در صورتی که لزوم تشکیل جلسه ی فوق العاده که بنا به درخواست بازرس تشکیل گردیده  تبصره :

و را از سمت خود منفصل احساس نشود، مجمع عمومی بتواند بازرس را مورد مواخذه قرار دهد و ا

 نماید.

 : 22ماده 

 که حداقل دو سوم اعضا در آن شرکت نمایند.رسمیت مجامع عمومی وقتی قطعی است 

تبصره : در صورتی که مجمع عمومی عادی به حد نصاب نرسد تشکیل آن برای بار دوم به هر 

صورت فقط با حضور تعداد عضو، رسمی خواهد بود.اما رسمیت مجامع عمومی فوق العاده در هر 

 حداقل دو سوم اعضا قطعی است.

 : 23ماده 

تصمیمات مجامع عمومی پس از تصویب اکثریت )نصف به عالوه یک( حاضر در جلسه معتبر و و 

 قابل احترام اجرا است، ولی برای تغییر مواد اساسنامه کسب حداقل دو سوم آرای اعضا الزم است.

 : 24ماده 

بنا بر توافق اعضای شرکت کننده می تواند به روش مخففی یا علنی اخذ رای در مجامع عمومی 

 باشد.

 : 25ماده 

نفر می باشد که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند و هیئت  5تعداد اعضای هیئت مدیره 

مدیره جدید باشگاه پنج نفری هستند که به ترتیب بیشترین آرا را کسب کند و دو نفری که به ترتیب 

 عدی را به دست آورند به عنوان اعضای جانشین انتخاب می گردند.آرای ب

 حقوق و وظایف هیئت مدیره و بازرس : 5بخش 

 : 26ماده 

 اداره ی امور باشگاه در فاصله ی بین دو مجمع عمومی با هیئت مدیره است.

 : 27ماده 

جمع عمومی هیئت مدیره مسئول حسن اجرای کامل اساسنامه و تصمیمات متخذه به وسیله ی م

مجمع عمومی لغو قبلی مادامی که توسط هیئت مدیره یا  های است.ضمنا تصمیمات هیئت مدیره

 نگردیده، الزم االجرا است.

 : 28ماده 

هیئت مدیره می تواند برای انجام امور داخلی خود اقدام به تنظیم آیین نامه ی داخلی نماید ولی این 

 باشد.نباید مخالف مفاد اساسنامه آیین نامه 

 

 



 : 29ماده 

تشکیل جلسه های هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری باشگاه ضروری است.جلسه های 

هیئت مدیره در تاریخی که از قبل معین می شود تشکیل شده و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای 

 هیئت مدیره رسمیت داشته و معتبر خواهد بود.

 تبصره :

تصمیمات و نتایج جلسات هیئت مدیره باید ضمن ثبت در صورت جلسه به اطالع کلیه ی اعضای 

 باشگاه برسد.

 : 30ماده 

هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد راسا و بدون اطالع سایر اعضا به نام هیئت مدیره کاری 

 انجام دهد، مگر آنکه هیئت مدیره کتبا چنین اختیاری به وی داده باشد.

 : 31ماده 

 تهیه و تعیین دستور جلسه ی مجامع عمومی از وظایف هیئت مدیره و بازرس باشگاه می باشد.

 : 32ماده 

یئت مدیره موظف است پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی اعضای باشگاه را بصورت کتبی ه

 برای حضور در آن دعوت نماید.

 : 33ماده 

پس از انتخابات تا هنگامی که اعضای هیئت مدیره ی قبلی تمام امور را رسما ضمن صورت جلسه 

امور باشگاه می باشند )حداکثر مهلت برای ای به هیئت مدیره جدید تحویل نداده اند، مسئول اداره ی 

 تحویل یک هفته است(.

 : 34ماده 

هیئت مدیره موظف است در اولین جلسه ی خود دبیر و مدیران کمیته ها را )کمیته ی روابط 

عمومی، کمیته ی تشکیالت، کمیته ی امور مالی، کمیته ی فنی، کمیته ی تدارکات( از میان خود یا 

 برگزیند.اعضای رسمی باشگاه 

 : 35ماده 

نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یکی از هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره یا بازرس بنا بر عللی 

 اعضای جانشین به ترتیب آرا به جای وی منصوب خواهد شد.

 : 36ماده 

هیئت مدیره موظف است پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش فعالیت یک ساله خود را 

 ظیم و جهت کنترل به بازرس تحویل نماید.تن

 



 

 : 37ماده 

بازرس کلیه امور باشگاه، زیر نظر گرفتن دقیق اجرای اساسنامه، نظارت بر کار هیئت مدیره و 

رسیدگی به شکایات و انتقادات اعضا از طرز کار و روش هیئت مدیره، از حقوق و وظایف بازرس 

 است.

 : 38ماده 

 نه اقدامات خود را به مجمع عمومی عادی تقدیم دارد.بازرس موظف است گزارش ساال

 اختیارات و وظایف دبیر و مدیران کمیته ها : 6بخش 

 : 39ماده 

 وظایف دبیر عبارت اند از:

 الف ( تنظیم و تعیین دستور کار جلسه های هیئت مدیره

 ب ( هماهنگ کردن کار کمیته ها

 پ ( امضای نامه های رسمی و کارت عضویت اعضا

 ( کلیه تصمیمات هیئت مدیره توسط دبیر به اطالع سایر اعضا می رسد.ث 

 : 40ماده 

دبیر در مقابل هیئت مدیره مسئول است و باید باشگاه را طبق نظرات هیئت مدیره اداره کند و 

 تصمیمات و نظراتش پس از تصویب هیئت مدیره قاطع و قابل اجرا است.

 : 41ماده 

هر کمیته می تواند از چند نفر یا فقط یک نفر تشکیل شود ولی در هر حال مدیر کمیته فقط یک نفر 

 که هیئت مدیره او را از میان خود یا اعضای رسمی باشگاه برگزیده است.خواهد بود 

 : 42ماده 

 مهم ترین وظایف کمیته ی روابط عمومی عبارت است از :

الف ( ایجاد ارتباط با سایر باشگاه های کوه نوردی و نیز سازمان های کوه نوردی کشور )مانند 

برنامه های باشگاه، آشنایی با برنامه های باشگاه فدراسیون کوه نوردی( به منظور باال بردن سطح 

 های دیگر و رفع نواقص موجود.

ب ( جمع آوری و تهیه عکس ها و اسالید های مربوط به برنامه های اجرا شده ی فصلی باشگاه و 

گرد آوردن آنها در یک آلبوم و در صورت لزوم ارسال آن ها به فدراسیون کوه نوردی و سایر 

ه نوردی، نمایش عکس و اسالید و فیلم، جمع آوری کتب و نشریات کوه نوردی و باشگاه های کو

ایجاد کتابخانه، ترتیب دادن جلسه های سخنرانی، سعی در ارسال خبرهای ورزشی به محافل و 

 مسئولین ورزشی جهت اطالع عموم.



 : 43ماده 

 مهم ترین وظایف کمیته ی تشکیالت عبارت است از :

 فرادی که مایل به کوه نوردی با این باشگاه هستند با اساسنامه و اهداف باشگاه.الف ( آشنا ساختن ا

 توجه به انتقادات و پیشنهادهای اعضا جهت بهتر کردن شیوه ی کار باشگاه.ب ( 

 پ ( مراقبت در حضور و غیاب اعضا در جلسه های عادی و مجمع عمومی.

 ا تا انتخاب رئیس جلسه.ت ( ترتیب دادن تشکیل مجامع عمومی و اداره ی آن ه

 ث ( جمع آوری اطالعات الزم اعضای آزمایشی و تشکیل پرونده برای اعضای رسمی باشگاه.

 : 44ماده 

 مهم ترین وظایف کمیته ی فنی عبارت است از :

 الف ( تشکیل کالس های آموزشی

 ب ( تنظیم برنامه های شش ماهه ی کوه نوردی با کمک و نظرخواهی از سایر اعضا.

 ( تهیه و گردآوری نقشه و کروکی از قله ها، غارها و مناطق دیگر. پ

ت ( تشویق اعضا به تهیه ی گزارش از برنامه های کوه نوردی و تنظیم و ثبت آن ها در دفتر 

 مربوطه.

 : 45ماده 

 مهم ترین وظایف کمیته ی مالی عبارت است از :

 الف ( جمع آوری حق عضویت و ثبت آن در دفتر مربوطه.

 و تسلیم آن به هیئت مدیره.ماهه  6دوره ی  هیه تراز نامه ی مالی در پایان( تنظیم دفاتر مالی و ت ب

 پ ( پرداخت کلیه هزینه های دفتر باشگاه.

 ت مادی برای باشگاه.ت ( کوشش در جهت جمع آوری امکانا

تبصره : مسئول کمیته ی مالی می تواند در صورت تصویب هیئت مدیره وسایل و لوازم کوه نوردی 

 مورد نیاز اعضا را تهیه و در مواقع لزوم آن ها را در پرداخت مخارج برنامه ها یاری کند.

 : 46ماده 

 مهم ترین وظایف کمیته تدارکات عبارت است از :

 و در صورت لزوم عالمت گذاری آن ها.منقول باشگاه ( تهیه فهرست اموال منقول و غیر الف

 ب ( تنظیم دفتر های نقل و انتقال وسایل فنی و سایر موارد موجود در دفتر باشگاه.

 الزم برای برنامه های کوه نوردی در حد امکانات باشگاه. پ ( تامین وسایل و مواد



تبصره : امانت دادن وسایل فنی و لوازم باشگاه به افراد غیر عضو و باشگاه های کوه نوردی دیگر 

 باید با تصویب هیئت مدیره صورت گیرد.

 

 همکاری با سایر باشگاه ها : 7بخش 

 : 47ماده 

همکاری باشگاه را با یکی از باشگاه ها و یا کانون های  در هنگام ضرورت هیئت مدیره می تواند

 ورزشی دیگر اعالم کند.ولی به هر حال باید رویه و تشکیالت مستقل باشگاه حفظ شود.

 : 48ماده 

تبصره است که در جلسه ی مجمع عمومی مورخ   /   /   به  6ماده و  48این اساسنامه دارای 

تغییر در آن فقط در صالحیت مجمع عمومی باشگاه کوه اولیه رسیده و هرگونه تصویب اعضای 

 نوردان آرش است.


