بسوِ تعالی
آییي ًاهِ داخلی باشگاُ کٌََّردی ٍ دٍچرخِ سَاری بی ساى
ثِ هٌظَس ایجبد ٍحذت سٍیِ دس اهَس اجشایی گشٍُ ٍ آضٌبیی اػضب ٍ ضشوت وٌٌذگبى ثب هَلؼیت خَد  ،چبست سبصهبًی  ،همشسات ٍ هسبئلی اص ایي لجیل  ،آییي
ًبهِ داخلی ثبضگبُ وٌََّسدی ٍ دٍچشخِ سَاسی ثی سبى دس تبسیخ  1393/08/30دس  36هبدُ ثِ ضشح ریل ثِ تػَیت وویتِ اجشایی ثبضگبُ سسیذ .
فصل اٍل  :کلیات
 - 1ولیِ همشسات  ،آییي ًبهِ ّب  ،دستَس الؼولْب ٍ ضَاثظ گشٍُ ثشای توبهی اػضبء ٍ هْوبًْب الصم االجشا است ٍ جْل ثِ آًْب سافغ تىلیف ًوی ثبضذ .
 - 2اعالع سسبًی سسوی ثبضگبُ اص عشیك ٍة سبیت ثبضگبُ ثِ ًطبًی (  ٍ )www.besan.irیب اص عشیك سشپشست ثشًبهِ ّب هی ثبضذ  .لزا ثشًبهِ
ّبی خبسج اص چبسچَة سسویت ًذاضتِ ٍ هَسد تبئیذ ثبضگبُ ًوی ثبضذ .
 - 3پبیجٌذی ثِ لَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ثشای توبهی اػضب ٍ هیْوبًبى الضاهی است .
 - 4سػبیت ضئًَبت اسالهی ٍ دس ًظش گشفتي ػشف هتطشػیي دس گفتبس  ،سفتبس ٍ حشوبت ثشای ولیِ ضشوت وٌٌذگبى دس توبهی ثشًبهِ ّب ضشٍسی است .
ّ - 5شگًَِ تخغی اص آییي ًبهِ داخلی ثبضگبُ  ،تخلف هحسَة ضذُ ٍ فشد خبعی ثبیذ تبثغ تػویوبت وویتِ اجشایی ثبضگبُ ثبضذ .
 - 6ولیِ ضشوت وٌٌذگبى دس ثشًبهِ ّب هلضم ثِ تجؼیت وبهل اص سشپشست ثشًبهِ هی ثبضٌذ .
 - 7ثشای هَاسد پیص ثیٌی ًطذُ دس ایي آییي ًبهِ  ،وویتِ اجشایی ثبضگبُ  ،هشجغ تػوین گیشی خَاّذ ثَد .
فصل دٍم  :سازهاى تشکیالتی باشگاُ
 - 1سشپشست  :ثبالتشیي همبم دس ثشًبهِ ّبی ثبضگبُ هی ثبضذ وِ ولیِ فؼبلیتْبی ثشًبهِ ثب هسئَلیت ٍ ًظبست ایطبى اًجبم هی ضَد .
 - 2جبًطیي سشپشست  :ولیِ ٍظبیف سشپشست سا دس غَست ػذم دستشسی اػضب ثِ سشپشست ثش ػْذُ داسد .
 - 3وویتِ اجشایی
ٍ ظبیف وویتِ اجشایی ػجبستٌذ اص :
 )1تػَیت سیبستْبی ولی ثبضگبُ  ،اسبسٌبهِ  ،آییي ًبهِ داخلی ٍ دیگش لَاًیي ٍ همشسات گشٍُ ٍ ّوچٌیي ًظبست ثش حسي اجشای
آًْب
 )2تػوین گیشی دس خػَظ ػضَیت اػضب ٍ سسیذگی ثِ هسبیل اًضجبعی آًْب
 )3تطىیل جلسبت ّن اًذیطی ٍ ّوبٌّگی ثب سشپشستبى ٍ افشاد ثب تجشثِ گشٍُ ٍ استفبدُ اص ًظشات آًْب
 )4اًتخبة هسئَلیي ثخطْب ٍ وویتِ ّبی هختلف ثبضگبُ ٍ وویتِ ّب ،تؼییي ضشح ٍظبیف ٍ ًظبست ثش حسي اًجبم آًْب
 اػضبی وویتِ اجشایی اص هیبى خَد یه ًفش سا ثِ ػٌَاى دثیش وویتِ اًتخبة ٍ هؼشفی هی ًوبیٌذ وِ ٍی ٍظیفِ هذیشیت جلسبت ٍ ثجت
ٍ اعالع سسبًی هػَثبت سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت .
 - 4وویتِ فٌی ثشًبهِ ّب  :ایي وویتِ ٍظیفِ ثشًبهِ سیضی ٍ تذٍیي جذٍل فػلی ثشًبهِ ّب ٍ ثشسسی ٍ تبئیذ ٍ ًظبست ثش ثشًبهِ ّبی تخػػی ٍ فٌی
پیطٌْبدی اػضب سا داسد ٍ ولیِ ثشًبهِ ّبی سسوی پس اص تػَیت دس ایي وویتِ تَسظ هسئَل وویتِ اػالم ٍ اص عشیك ٍة سبیت یب سبیش ضجىِ ّب
اعالع سسبًی هی گشدد .
 - 5وویتِ اهَس ثبًَاى  :ایي وویتِ ٍظیفِ ّوبٌّگی ٍ اًتمبل سیبستْبی هشتجظ ثب ثبًَاى ثبضگبُ سا داسد  .سسیذگی ثِ هسبئل ثبًَاى دس ثبضگبُ  ،اجشای
ثشًبهِ ّبی هػَة آهَصضی هخػَظ ثبًَاى ثب ّوبٌّگی هسئَل آهَصش  ،اًتمبل پیطٌْبدات ٍ ًظشات ثبًَاى ثِ وویتِ اجشایی  ،تذٍیي ٍ اسائِ
عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی پیطٌْبدی دس ساستبی استمبی فٌی ٍ ػلوی ثبًَاى ثِ وویتِ اجشایی  ،اسائِ هطبٍسُ ثِ وویتِ اجشایی دس هَاسد هشتجظ ثب ثبًَاى اص
دیگش ٍظبیف ایي وویتِ هی ثبضذ .
 - 6هسئَل آهَصش  :ثغَس ولی هسئَلی آهَصش ٍ استمبء ػلوی ٍ فٌی اػضبء ثبضگبُ سا ثشػْذُ داسد  .عشاحی ٍ اجشای دٍسُ ّب ٍ ثشًبهِ ّبی آهَصضی
داخلی ٍ سسوی ثشای اػضبء ثبضگبُ ٍ تذٍیي هحتَای ثشًبهِ ّب ٍ جلسبت آهَصضی اص ٍظبیف هسئَل آهَصش هی ثبضذ .

 - 7هسئَل اهَس اداسی  :پیبدُ سبصی فشایٌذ ػضَ گیشی ثبضگبُ ضبهل آهبدُ سبصی فشهْبی هشثَط ثِ ػضَیت  ،دسیبفت ٍ ثبیگبًی فشهْب ٍ هذاسن اػضب
 ،ثجت اعالػبت دس ثبًه اعالػبتی  ،غذٍس وبست ػضَیت ٍ ّوچٌیي پیگیشی اهَس اداسی ٍ هىبتجبت ثیشٍى ثبضگبّی ( هبًٌذ استجبط ثب فذساسیَى ٍ
ّبیتْبی هشثَعِ  ،سبصهبًْب ٍ  ) ...اص ٍظبیف هسئَل اهَس اداسی هی ثبضذ  .اسائِ ّشگًَِ اعالػبت اػضب ثِ دیگش صیش هجوَػِ ّبی ثبضگبُ تٌْب ثب
هجَص وویتِ اجشایی اهىبى پزیش است .
 - 8هسئَل اهَس هبلی ٍ پطتیجبًی  :دسیبفت حك ػضَیت هبّیبًِ اص اػضب ٍ هذیشیت اهَس هبلی ثبضگبُ  ،خشیذ لَاصم ٍ تجْیضات ثبضگبُ ثب ّوبٌّگی
وویتِ اجشایی  ،اسائِ هطبٍسُ دس صهیٌِ خشیذ لَاصم ٍ اصاس ثِ اػضب  ،اهَال داسی ٍ ًظبست ثش حسي استفبدُ ی اػضب اص اهَال ٍ تجْیضات گشٍُ ،
ًظبست س اهَس هبلی ثشًبهِ ّبی گشٍُ ٍ پیگیشی گضاسضبت هبلی ثشًبهِ ّب اص ٍظبیف هسئَل اهَس هبلی ٍ پطتیجبًی هی ثبضذ .
 - 9هسئَل سٍاثظ ػوَهی ٍ اهَس فشٌّگی  :تْیِ گضاسش اص فؼبلیتْبی ثبضگبُ  ،تجلیغبت ٍ هؼشفی ثبضگبُ ٍ ثشًبهِ ّبی آى  ،تؼبهل ٍ استجبط ثب افشاد ٍ
ثبضگبّْب ٍ گشٍّْبی دیگش ٍ پبسخگَیی ٍ هذیشیت استجبعبت افشاد ثیشًٍی ثب صیش هجوَػِ ّبی ثبضگبُ اص ٍظبیف هسئَل سٍاثظ ػوَهی ٍ اهَس
فشٌّگی هی ثبضذ ّ .وچٌیي ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ثبضگبُ اػن اص هٌبسجتْب  ،سبلگشدّب  ،دیذاس اص جبًجبصاى ٍ  ٍ ...تالش جْت
سضذ ٍ اػتالی فشٌّگ اسالهی دس هیبى اػضب اص ٍظبیف ایي هسئَل هی ثبضذ .
- 10هسئَل ٍة سبیت ٍ ضجىِ ّبی اجتوبػی ثبضگبُ  :پیگیشی ٍ هذیشیت اهَس هشتجظ ثب ٍة سبیت ٍ سبیش ضجىِ ّبی اجتوبػی اص لجیل ًگْذاسی ٍ
استمبء اهىبًبت ٍة سبیت ً ،ظبست ثش هغبلت هٌتطش ضذُ ( هبًٌذ گضاسضبت  ،ػىسْب  ،هغبلت آهَصضی ٍ ًظشات )  ،اعالع سسبًی سًبهِ ّب ثب
ّوبٌّگی وویتِ فٌی  ،اعالع سسبًی لَاًیي ٍ همشسات ثب ّوبٌّگی وویتِ اجشایی ٍ ...
ّوچٌیي هسئَل هشثَعِ هی تَاًذ ثب ّوبٌّگی وویتِ اجشایی دس لسوتْبی هختلف ٍة سبیت هبًٌذ گضاسضبت ٍ گبلشی ػىس ٍ  ...اص ووه دیگش
اػضب جْت ثِ سٍص سسبًی ٍ سبیت ٍ جوغ آٍسی اعالػبت ووه ثگیشد .
 - 11هسئَل اهذاد ٍ ًجبت ٍ :ظیفِ پطتیجبًی ٍ هذیشیت ػولیبت اهذاد ٍ ًجبت دس ثشًبهِ ّبی گشٍُ دس غَست ٍلَع حبدثِ ثش ػْذُ هسئَل اهذاد ٍ
ًجبت هی ثبضذ  .صهیٌِ سبصی ٍ تالش جْت ایجبد گشٍُ اهذاد ٍ ًجبت هستمل ثب ووه دیگش گشٍّْب ٍ ثبضگبّْبی وٌََّسدی ٍ اسائِ خذهبت دس
حَادث وَّستبى اص دیگش ٍظبیف هسئَل اهذاد ٍ ًجبت هی ثبضذ .
فصل سَم  :شرایط عضَیت در باشگاُ :
 - 1داضتي  18سبل توبم  .افشاد صیش  18سبل تٌْب ثب سضبیت ًبهِ وتجی ٍلی لبًًَی خَد هی تَاًٌذ دس ثشًبهِ ّب ضشوت ًوبیٌذ .
 - 2گشفتي وبست ثیوِ ٍسصضی وِ ّش سبلِ اص عشف فذساسیَى پضضىی ٍسصضی جوَْسی اسالهی ایشاى غبدس هی گشدد ٍ اسائِ تػَیش آى  ،ثذیْی است
ججشاى خسبسات ٍ غذهبت دس ثشًبهِ ّب ثش ػْذُ خَد ضخع ثَدُ ٍ گشٍُ ّیچ هسئَلیتی دس ایي هَاسد ًذاسد .
 - 3اسائِ گَاّی سالهت پضضه دس ثذٍ ػضَیت ٍ دس اثتذای ّش سبل
 - 4تىویل فشهْبی هشثَعِ ٍ اسائِ هذاسن هَسد ًیبص ٍ تؼْذ پشداخت وبهل ٍ ثِ هَلغ حك ػضَیت هبّبًِ
فصل چْارم ً :ظام هقطعی اعضا
الف ) ػضَ آصهبیطی :
 - 1ػضَ آصهبیطی ثِ ضخػی اعالق هی ضَد وِ ثب تىویل هذاسن هَسد ًیبص ٍ پس اص وست ًظش هَافك وویتِ اجشایی ثِ ػضَیت ثبضگبُ دس آهذُ ٍ
اغغالحب دس هشحلِ آصهبیص هی ثبضذ .
 - 2ثشای اػضبی آصهبیطی وبست ػضَیت غبدس ًوی ضَد .
ة ) ػضَ سسوی :


اػضبی آصهبیطی پس اص عی هشاحل ریل ٍ دسیبفت تبئیذیِ اص وویتِ اجشایی گشٍُ  ،ثِ ػضَیت سسوی دس گشٍُ استمبء پیذا هی وٌٌذ .
 )1ضشوت فؼبل دس ثشًبهِ ّبیی وِ اص عشف گشٍُ ثشای اػضبی آصهبیطی هطخع هی گشدد .

 )2گزساًذى دٍسُ وبس آهَصی وَّپیوبیی هػَة فذساسیَى وٌََّسدی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ یب تسلظ ثش ایي دٍسُ ثِ تطخیع وویتِ
اجشایی
ج ) ػضَ فٌی :


اػضبی سسوی پس اص گزساًذى دٍسُ ّبی وبس آهَصی پیطشفتِ سٌگٌَسدی ٍ وبس آهَصی پیطشفتِ سف ٍ یخ هػَة فذساسیَى وٌََّسدی جوَْسی
اسالهی ایشاى ٍ یب تسلظ ثش ایي دٍسُ ّب ثِ تطخیع وویتِ اجشایی ثِ ػضَیت فٌی دس گشٍُ استمب پیذا هی وٌٌذ .

د ) ػضَ پبیذاس :


اػضبی سسوی وِ حذالل  5سبل سبثمِ ػضَیت دس ثبضگبُ سا داضتِ ثبضٌذ ثب دسیبفت تبئیذیِ اص وویتِ اجشایی گشٍُ  ،ثِ ػضَیت پبیذاس دس ثبضگبُ
استمب پیذا هیىٌٌذ .



اػضبی پبیذاس اص  50دسغذ تخفیف دس پشداخت حك ػضَیت ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد .

ُ ) ػضَ فؼبل :


اػضبیی وِ ثب پزیشفتي هسئَلیت دس سبصهبى تطىیالتی ثبضگبُ ٍ یب سشپشستی ثشًبهِ ّب  ،دس ساستبی پیطجشد اّذاف گشٍُ فؼبلیت اًجبم هیذٌّذ ثب
تبئیذ وویتِ اجشایی ثِ ػٌَاى ػضَ فؼبل ضٌبختِ هی ضًَذ .



اػضبی فؼبل اص پشداخت حك ػضَیت هؼبف ّستٌذ .

ٍ ) ػضَ افتخبسی :


ولیِ ًفشاتی وِ خبسج اص چبسچَة ًظبم ػضَگیشی ثب غالحذیذ ٍ ًظش وویتِ اجشایی ػضَ هجوَػِ هی گشدًذ ػضَ افتخبسی ًبهیذُ هی ضًَذ  ( .ثِ
ػٌَاى هثبل افشادی وِ داسای سبثمِ وٌََّسدی ٍ دٍچشخِ سَاسی ضٌبختِ ضذُ ٍ هؼتجش هی ثبضٌذ ٍ یب داسای ضشایظ خبظ ّستٌذ هبًٌذ :
پیطىسَتبى  ،هشثیبى  ،جبًجبصاى ٍ  ...ثب ًظش وویتِ اجشایی ثِ ػٌَاى ػضَ افتخبسی پزیشفتِ هی ضًَذ ).



اػضب افتخبسی اص پشداخت حك ػضَیت هؼبف ّستٌذ .

ص ) هْوبى :


ثِ ولیِ ًفشاتی وِ ثِ غَست هَسدی ٍ ثب سػبیت لَاًیي ٍ ضَاثظ گشٍُ دس ثشًبهِ ّبی گشٍُ ضشوت هی وٌٌذ  ،هْوبى گفتِ هی ضَد .



ولیِ اػضبیی وِ حك ػضَیت هبّبًِ آًْب سِ هبُ ثِ تبخیش ثیبفتذ تب صهبى تسَیِ وبهل ثِ غَست هْوبى دس ثشًبهِ ّب ضشوت هی وٌٌذ .

فصل پٌجن  :سلب عضَیت (اخراج)
 - 1سلت ػضَیت دس دٍحبلت اتفبق هی افتذ :
 )1ثِ دسخَاست خَد فشد
ً )2مض هىشس یب ػوذی لَاًیي ٍ همشسات هٌذسج دس آییي ًبهِ داخلی گشٍُ ٍ یب لغوِ ثِ ٍجبّت ثبضگبُ وِ تطخیع ایي هَضَع ثش ػْذُ وویتِ
اجشایی ثبضگبُ هی ثبضذ .

