
 

 آیین نامه عضویت و حضور در برنامه های انجمن کوهنوردی دانشگاه زنجان

  .پذیرش عضویت و حضور در برنامه های این گروه به منزله تبعیت آن فرد از قوانین گروه میباشد

 .الزامی می باشداز زمان اجرای برنامه والدین  آگاهیدر کلیه برنامه های گلگشت و کوهنوردی  1-1

بسیاری از کوهنوردان ) فرد و والدین و شخص ثالث الزامی میباشد.آگاهی از کلیه خطرات و سوانح پیش روی در هر برنامه و امضای تعهدنامه توسط  2-1

 (. دچار آسیب و حتی مرگ شده اند کوهنوردیبخاطر عدم درک شرایط و تغییرات محیط و یا وضعیت جسمی و روحی خود، در هنگام 

 ورزشی الزامی میباشد.-ارائه کارت بیمه پزشکی 1-2

 .اشدحضور در برنامه های تخصصی منوط به حضور در برنامه های عمومی ، جهت کسب آمادگی جسمانی و آشنایی با روند اجرای برنامه ها الزامی میب 1-3

در صورتی که از شرایط جسمی و روحی مطلوب برخوردار نباشید، احتمال بروز سانحه و عدم موفقیت برنامه را باال می برد. این ورزش  کوهنوردیفعالیت 

 ه در زمان کوه نوردی برای شما بوجود می آید یقینا بر کل برنامه و یا دیگر کوهنوردان تاثیر خواهد گذاشت. مشکالتی ک .نیاز به آموزش و تمرکز فکری دارد

باید وه گراد در فرا الذ، یماربگذام حترن استانمادوما موظفیم به عقاید )الزامی میباشد.  رعایت حقوق سایر همنوردان و همراهان در طول اجرای برنامه1-4

مگر با کسب ، کننددداری خومی و مجازی عموی فضاهااد در فرم اناو عکس ر نتشااً از اکیدو احفظ کنند ن را ستادوصی به حفظ حریم شخط نین مربواقو

اَ کیدابرنامه ها در کامل ر بطواهب مذسی،جناحی و توهین به سیات تبلیغاو ها بحثن شرکت کنندگاده طیف گسترروح ورزش و به جهت حفظ  (  .زهجاا

  .ستع اممنو

از زیبائی های محیطی محافظت ) الزامی میباشد.  احترام به آداب و رسوم افراد بومی منطقه ای که برنامه در آن در حال اجراست و رعایت شئونات آنها5-1  

ندارید. از وسایلی مانند پودر صابون که کنید تا افراد دیگر هم از آنها لذت ببرند. چیزی را از خود بر جا نگذارید و همچنین چیزی را از کوه برای خود بر 

ز گروه نید و اسازگار با طبیعت هستند استفاده کنید. منابع آب را خراب یا آلوده نکنید. همیشه از سرپرست تیم خود اطاعت کنید. دستورات او را اجرا ک

 .محلی ها الزامی و نشانه بلوغ فکری است احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی( .جدا نشوید

ز و هرگونه غیر مجاب و مخراد موشتن هرگونه اه داهمر)مورد تاکید می باشد. برنامه اجرای حین و قبل ،رعایت مقررات، شعایر دینی و قوانین کشوری 1-6

 ( .باشدع می کامالً ممنوسالح سرد یا گرم 

تقبل پرداخت هرگونه خسارت وارده به وسائل  ساعت بعد از اتمام برنامه و 4۴عمومی به امانت گرفته شده از گروه و استرداد آنها حداکثر تا حفظ وسائل  1-7

 فظح در فالط است، شده سپرده شما نزد امانت صورت به …وسایل عمومی گروه همانند چادر، زیرانداز و )مورد تاکید میباشد. و اموال به امانت گرفته شده

 (  .باشید کوشا آن نگهداری و

  .همواره مواد غذائی مناسب و نوشیدنی به میزان کافی به همراه داشته باشد 1-۴

 .پرهیز کنیداً جدک خطرنارد و موی بی هاخی شواز  1-9

دش به مسئولیت خود هر فرا لذ، ستاطبیعت ت از لذردی و کوهنولی آن در تعاو پیشرفت ف هده و تشکیل شدر ماتوآکامال وه بر پایه یك گروه ین گرا 1-11

اهند نخوه مدآمسائل پیش ل قبالیتی در هیچ گونه مسئون ستادویگر وه و دگرن سرپرستا، و کندمی شرکت  دانشگاه زنجانردی کوهنووه گری برنامه هادر 

  .شتدا

ارد، ندآن به سی ستردچنانچه و مطالعه کند ، سته انوشته شد دانشگاهباید اطالعیه مربوط به برنامه را که در سایت برنامه در شرکت از قبل د، هر فر 2-11

  .ستامی الزاامه هر برنه در توصیه شدارد عایت مورکسب کند. وه گرن سرپرستاط از تبااریا هر گونه نی و تلفرت به صوارد را مو

  .هر عضوی موظف است در حین و پیش از برنامه ، محدودیتها و مشکالت روحی و جسمی خود را به اطالع سرپرست برساند 3-11

رپرست تصمیمات س اعضا می توانند در هر زمان از ادامه فعالیت انصراف دهند اما تا اعالم پایان برنامه اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع 4-11

  .خواهند بود

  . اعضا موظفند تهدید ها و خطرات مسیر فعالیت و مشکالت روحی و جسمی همراهان خود را به صورت مستمر به سرپرست گزارش کنند 5-11
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ن است مشکالتی برای گروه ایجاد اعضا در دوره اجرای برنامه ، اجازه حضور در اماکن و شرکت در فعالیتهایی که مرتبط با هدف برنامه نیست و ممک 6-11

  .نموده ویا موفقیت در برنامه را به تاخیر اندازد ندارند

ه تصمیم گیرندن، ید که سرپرستااکنید پذیرفته می شرکت ای برنامه در گر اپس ، سته اهماهنگ شدی و یزربرنامهوه گرن برنامه ها توسط سرپرستا 7-11

  .باشندآن میبایست تابع اد فر، ابگیرندوه گرن اکه سرپرستمی هر تصمیا لذ، هستندیی نها

  .ندارندند، باشدر حین برنامه ن ناآیا تأیید ع و طالون اکه بدیی برنامه هال قباتی در هیچ گونه مسئولیوه گرن سرپرستا۴-11

برنامه اند و نظرات آنها تنها می تواند جنبه مشورتی تمامی اعضاء و مسئولین برنامه ریزی و اجرایی گروه در تمامی شرایط ملزم به تبعیت از سرپرست  9-11

  . داشته یا به عنوان پیشنهاد ارائه گردد

  .دنباشیه شدب نتخاص اشخااز الطفا جلوتر یا عقب تر ، میکندب نتخادار اعقب دار و جلوصی را گشت سرپرست شخزیا باد مسیر صعودن پیموای بر 11-11

 .ن است باعث صدمه زدن به طبیعت شود و یا ممکن است احتمال گم شدن شما را زیاد کندعدم حرکت در مسیر مشخص، ممک 11-11

 ، محل شب مانی ها و زمان خاموشی الزامی میباشد.پیروی از سخن سرپرست در خصوص زمان های استراحت و حرکت 12-11

  .شودمسترد نمیدر صورت ثبت نام در برنامه و عدم حضور )حتی با اطالع قبلی( هیچ هزینه ای  1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


