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  آيين نامه انضباطي

 و اعضاي كانون موظف به رعايت كليه مفاد اساسنامه وآيين نامه ها ومصوبات شوراي عمومي: كليات

توسط بررسي تخطي از اين موارد .ي باشندرعايت كليه شئونات كوهنوردي در برنامه ها م هيات مديره

  .در كارگروهي بنام كارگروه انضباطي مطابق مفاد اين آيين نامه انجام خواهد شد اعضا ،

  

  :كارگروه انضباطي- 1

  :اين كارگروه متشكل از پنج نفر بشرح زير خواهد بود

گان گروهها به انتخاب نفر از نمايند 4نفر از اعضاي هيات مديره ،به انتخاب خود هيات مديره  و 1

  شوراي عمومي

 بعد ازسال پس از اولين تشكيل جلسه شوراي عمومي  2اعضاي اين كارگروه به مدت :  1تبصره 

  .برگزاري مجمع عمومي مربوط به انتخابات هيات مديره منصوب مي گردند

هيات  انتخاب و بهاين كارگروه در اولين جلسه خود مسئول كارگروه را از ميان اعضاي خود :  2تبصره 

  .مديره اعالم مي نمايد

  .تصميم گيري در كار گروه بر اساس  اكثريت آرا اعضا انجام مي گيرد:  3تبصره 

  

  :موارد ارجاع به كارگروه انضباطي  - 2

  موارد زير به عنوان مصاديق تخطي از اساسنامه آيين نامه ها ويا مصوبات تلقي شده ومي بايست در
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  :اين موارد به دو دسته فردي وگروهي تقسيم مي شوند. رد بررسي قرار گيردكارگروه انضباطي مو

  تخلفاتي كه توسط گروههاي عضو كانون انجام مي شوند شامل موارد زير: تخلفات گروهي  - 1- 2

  :مي باشند 

  عدم رعايت مفاد اساسنامه ، آيين نامه ها ومصوبات شوراي عمومي وهيات مديره –الف 

  جامع عمومي وجلسات شوراي عموميعدم شركت در م  - ب

  كانونساليانه برنامه هاي  نيمي از در غيرموجه عدم شركت - پ

  

  :تخلفاتي كه توسط اعضاي كانون انجام مي شوند شامل موارد زيرمي باشند: تخلفات فردي - 2- 2

  

  عدم رعايت مفاد اساسنامه ، آيين نامه ها ومصوبات شوراي عمومي و هيات مديره - الف

توسط سرپرستان برنامه هاي  كه رعايت مقررات و موازين كوهنوردي وضوابط تعيين شدهعدم  - ب

  .گزارش مي گردد كانون

  

  :نحوه ارجاع تخلفات به كارگروه انضباطي  - 3

ارجاع آنها به . نگرديدچنانچه موارد تخلفات فردي ويا گروهي پس از بررسي در هيات مديره رفع 

  :زير امكان پذير مي باشد كارگروه انضباطي توسط روش هاي 
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  ارجاع موارد تخلف فردي ويا گروهي توسط هيات مديره به كارگروه بصورت كتبي  –الف 

ارجاع موارد تخلف فردي ويا گروهي توسط سرپرستان برنامه هاي كانون از طريق گزارش به هيات  - ب

  مديره وارجاع توسط هيات مديره بصورت كتبي

نفر از اعضاي كانون از طريق  20يا گروهي به در خواست حداقل ارجاع موارد تخلف فردي و - پ

  گزارش به بازرس وارجاع پس از تاييد بازرس به كارگروه

  

  :احكام كارگروه انضباطي  - 4

مطابق تخلف انجام شده توسط  اعضا ويا گروهها كارگروه انضباطي مي تواند مجازات بشرح زير را 

  :براي آنان در نضر بگيرد

  ر شفاهي تذك –الف 

  تذكر كتبي ودرج در پرونده    - ب

  محروميت از شركت در برنامه هاي كانون به تشخيص كارگروه  - پ

  محروميت از حق راي در مجامع عمومي به تشخيص كارگروه  - ت

  اخراج از كانون  - ث

  

  

  


