
 تجهیزات گروه نامه آیین 

 بخش اول: تعاریف اولیه

 كه بعد از تصویب هیئت موزشيآتعریف تجهیزات گروه: كلیه وسایل و ابزار و تجهیزات اعم از فني و غیر فني و 

 مدیره خریداري شده و در اختیار مسئول تجهیزات قرار گرفته را تجهیزات گروه فارغ التحصیالن دانشگاه

 .نامیم امیركبیر مي

كلیه اموال و تجهیزات خریداري شده از محل صندوق گروه فارغ التحصیالن دانشگاه امیركبیر باید بعد  :۱تبصره 

 .صورتجلسه هیئت رئیسه تحویل مسئول تجهیزات گروه شود از

این گروه كلیه ابزار و وسایلي كه به واسطه گروه كوه دانشگاه صنعتي امیركبیر و در زمان عدم فعالیت  :۲تبصره 

اختیار گروه فارغ التحصیالن قرار گرفته است مادامي كه گروه فوق الذكر فعالیت خود را از سر نگرفته است به  در

نامه تجهیزات مورد استفاده قرار  یینٓ  امانت نزد گروه فارغ التحصیالن بوده و در طول این مدت طبق ا صورت

 .مي گیرند

اهدایي در اختیار گروه قرار مي گیرد پس از صورتجلسه در هیئت وسایل و ابزاري كه به صورت : ۳تبصره 

 .جزو اموال گروه محسوب مي شود رئیسه گروه

مسئول تجهیزات گروه بوده كه با توجه به تعریف این بخش ذیل كمیته مالي و امول  مسئول تجهیزات:

مسئول كمیته مالي و اموال باشد. مي  مستقیما متوجه مسئول كمیته مالي و اموال گروه مسئولیت این بخش

باشد و یا با هماهنگي هیئت رئیسه فرد دیگري را به این منظور معرفي  میتواند شخصا مسئول تجهیزات گروه

 نماید. مسئولیت هاي زیر به عهده مسئول تجهیزات

 :گروه است

 .حفظ و نگهداري و تهیه فهرست و شناسنامه از كلیه تجهیزات گروه ●   

 .ها و دستورالعملهاي مورد نیاز این بخش براي طرح در هیات رئیسه نامه تهیه آیین ●   

 .نامه تجهیزات هماهنگي با سرپرست هر برنامه به منظور تامین تجهیزات موردنیاز برنامه مطابق آیین ●   

 یتامانت دهي و تحویل تجهیزات گروه بر حسب نیاز برنامهها و موجودي وسایل و حصول اطمینان از رعا ●   

 .آییننامه تجهیزات در این مورد



 بخش دوم: استفاده از تجهیزات گروه

بنا به تصویب هیئت رئیسه گروه، استفاده از تجهیزات گروه، در برنامه هاي گروه اعم از اعالم شده در تقویم و یا 

ندگان در هاي شناور امكان پذیر است. به منظور بهره مندي از تجهیزات گروه، سرپرست و شركت كن برنامه

 :طبق شرایط زیر مي توانند از تجهیزات گروه استفاده كنند برنامه هاي گروه

ساعت قبل از برنامه خود وسایل گروهي مورد نیاز را شخصا به   24  بایست حداقل سرپرست برنامه مي 1- 

را دریافت كند. بدیهي است  نهاآتجهیزات گروه اعالم كرده و در صورت مهیا بودن تجهیزات مطروحه  مسئول

 .برنامه است نآنگهداري از این وسایل درطي برنامه متوجه سرپرست  مسئولیت حفظ و

كرده و بعد از  وريآسرپرست برنامه موظف است تجهیزات تحویلي گروه را در انتهاي برنامه جمع  : ۱تبصره 

 .به مسئول تجهیزات گروه تحویل دهد كاري  روز 5حداكثر ظرف  نهاآاطمینان از صحت كاركرد  بازبیني و

ساعت قبل  24شركت كنندگان دربرنامه هاي گروه درصورت نیاز به تجهیزات موجود درگروه حداقل   2-

بایست با هماهنگي مسئول تجهیزات گروه تجهیزات مورد نیاز خود را دریافت كنند. مسئولیت  ازبرنامه مي

 .است شخص تحویل گیرنده تجهیزات تحویلي به عهده

پس از تایید سرپرست برنامه  ) اولویت در اختیار قرار دادن تجهیزات نسبت به زمان مراجعه ایشان :۱تبصره 

 .معین مي شود (حضور فرد در برنامه  نسبت به

بعد از اتمام برنامه بایستي تجهیزات تحویل گرفته  ساعت 7۲  شركت كنندگان در برنامه حداكثر :۲تبصره 

 .هماهنگي مسئول تجهیزات گروه در اختیار وي بگذارند شده خود را با

وسایل گروهي تحویل سرپرست برنامه و یا شخصي كه از جانب وي معرفي شده خواهد شد. بدیهي  توضیح :

 بازگرداندن وسایل تحویلي متوجه شخص تقاضا دهنده مي باشد. است مسئولیت

 اشخاص مي (تصویب ایشان  مسئول گروه و اموال )با هماهنگي  در مورد برنامه هاي خارج از تقویم گروه :

 : توانند از تجهیزات گروه استفاده نمایند

 هفته یکبه منظور استفاده از تجهیزات گروه در برنامه هاي شخصي خود بایستي حداقل  اشخاص : ۱تبصره 

،  مسئول گروه و اموالمسئول تجهیزات گروه را در اطالع قرار دهند تا پس از تایید ، برنامه  قبل ازاجراي

 .تجهیزات مورد نیاز دراختیار ایشان قرار گیرد



برنامه هاي شخصي از شخص امانت گیرنده ودیعه  درمسئول اموال مختار است در صورت صالحدید :  ۲تبصره 

 دریافت نماید.

گروه مجاز به دریافت مسئول مسئول اموال و  همتقاضي تنها با ارسال تقاضا به هر نحوي و تاییدی توضیح :

جریمه ن نامه مطابق آئی خسارت به وسایلیا  وسایلن ددانرصورت دیركرد در بازگ تجهیزات خواهد بود و در

 .خواهد گردید

 بخش سوم: هزینه استهالك تجهیزات و جرائم دیركرد

 استهالكهزینه  -الف 

استفاده از كلیه تجهیزات شخصي گروه در برنامه هاي رسمي و شناور گروه براي اعضا رایگان بوده و هزینه 

وسایل ازمحل حق شركت در برنامه تامین شده و به منظور بازسازي و تامین وسایل مورد استفاده قرار  استهالك

 .خواهد گرفت

 كه به صورت مشترك در برنامه ها مورد بهره برداري قرار (... یم وچادر، طناب، بیس) استفاده از تجهیزات گروهي

 .گیرد در برنامه هاي رسمي و شناور گروه هزینه اي مورد توجه شركت كنندگان در برنامه نخواهد كرد مي

در صورت ایراد خسارت به وسایل )خسارت غیر معمول و فارغ از استهالك متعارف برنامه(، تصمیم  :۱تبصره 

 .نامه انجام مي شود یینآخصوص خسارت وارده طبق بخش چهارم این  گیري در

در صورتي كه اعضا رسمي گروه خواهان استفاده از تجهیزات گروه در برنامه هاي شخصي خود باشند و استفاده 

نامه به تایید هیئت رئیسه رسیده باشد، هزینه  یینآمورد نیاز در برنامه مورد نظر طبق بخش دوم این  ایلاز وس

 .طبق جدول زیر از ایشان اخذ میشود هاي استهالك تجهیزات

 

 

 

 

 

 



 هزینه استهالک استفاده از وسلیل کوهنوردی

 توضیحات هزینه استهالك واحد شمارش نام تجهیزات ردیف

 نفر-تخته چادر ۱
 4000تابس

 20000زم

نفره هزینه  3براي یک تخته چادر 

 12000=300*4استهالك 

 20000برنامه دوروزه یک حلقه  35000 حلقه روز برنامه1 طناب دینامیک  ۲

 35000 یک حلقه نفر روز برنامه طناب نیمه استاتیک ۳
نفره  3یک برنامه یک روزه 

2*3*5000=30000 

   5000 عددي پیچ یخ 4

   5000 عددي هارنس 5

   5000 عددي هلمت 6

   5000 عددي روز برنامه كلنگ هفت گوهر 7

   4000 عددي روز برنامه كارابین پیچ  8

   2000 عددي روز برنامه 120تسمه  9

   1500 عددي روز برنامه تسمه گره خورده ۱0

   3000 عددي روز برنامه كویک درا ۱۱

   3000 برنامهعددي روز  قرقره ۱۲

   5000 عددي روز برنامه ریورسو  ۱۳

   4000 عددي روز برنامه هشت ۱4

   9000   یومار ۱5

   7000   شفت و هگزان ۱6

   2000   اچار كیل ۱7

   5000   تراي كم ۱8

   6000   تي بالك ۱9

   1000   مایلون ۲0

   12000   كرامپون ۲۱

   10000   جي پي اس ۲۲

 

 

باشند قابل امانت دهي در انبار گروه موجود بوده ولي در جدول باال ذكر نشده در وسایلي  چنانچه :توضیح 

  .نیستندبرنامه هاي شخصي 



 .جرائم دیركرد تحویل وسائل امانت گرفته شده –ب 

كه فرایند امانت دهي تجهیزات گروه نیازمند رعایت انضباط زماني بوده تا این تجهیزات در زمان مناسب  نجاآاز 

 یینآمنظور استفاده در برنامه هاي گروه در انبار تجهیزات فراهم باشند؛ كلیه افرادي كه طبق بخش دوم این  به

 :را تحویل ندهند مشمول جرائم زیر مي شوندبعد از برنامه تجهیزات امانت گرفته شده  روز 5تا  نامه حداكثر

 .تومان جریمه تاخیردرتحویل مي شود 30000روز شامل  5هرردیف وسیله امانت گرفته شده بعد از   -۱

پیش آمده  به طول بیانجامد وتاخیر روز 10چنانچه تاخیردرتحویل تجهیزات امانت گرفته شده بیشتراز   -۲

به ازاي هر هفته تاخیر موجب  ،هاي هفته هاي بعد از تاخیر شود برگزاري برنامه موجب خلل در روند

 هزار تومان جریمه محاسبه مي شود.100000

 به طور مثال چنانچه عدم تحویل به موقع یک تخته چادر موجب شود در دو برنامه پیش بیني شده در تقویم)

هزار  200000مبلغ رد تاخیر كننده مبلغ مذكور نتوانند در برنامه شركت كنند از ف نفراتي به دلیل نبود چادر 

نظمي مذكور و محروم ساختن دیگر اعضا از شركت در برنامه ها به عنوان جریمه اخذ مي تومان بابت ایجاد بي 

 .)شود

كلیه جریمه هاي دریافتي پس از ذكر در فرم امانت دهي به محل صندوق گروه واریز میشود و مسئول مالي 

 .برساند (در مجمع ساالنه)ف جرائم دیركرد تحویل به گزارش هیئت رئیسه و اعضا گروه را تحت ردی نهاآبایستي 

ش بیني شده روز باشد ، عالوه بر جریمه پی 10چنانچه در تحویل تجهیزات امانت گرفته شده تاخیر بیش از  -3

 هزار تومان اضافه دریافت خواهد گردید. 30، روزي 

 الع مسئول اموال برسد.طبازگرداندن وسایل گروه باید به اهرگونه تاخیر اجتناب ناپذیر در  تبصره :

 بخش چهارم: جبران خسارت وسایل

در كلیه برنامه هاي برگزار شده رسمي گروه، مسئولیت وسایل گروهي در درجه اول بر عهده سرپرست برنامه 

میز به مسئول تجهیزات گروه بازگرداند. در طول برنامه وي موظف است كه تجهیزات گروهي را سالم و ت بوده و

تواند وسایل را مشخصا به فرد یا گروهک خاصي تحویل داده و ایشان را متعهد به حفظ و نگهداري  سرپرست مي

صورت سهل انگاري در نگهداري از تجهیزات، در خصوص خسارت احتمالي در درجه اول  تجهیزات نماید. در

مسئول است و در صورتي كه وي تجهیزات خسارت دیده را مشخصا در اختیار فرد یا  خگو وسرپرست برنامه پاس

را بعد از جمع  نآاست تا خسارت وسیله فوق را عینا جبران كرده و یا هزینه  گروهكي قرار داده باشد مسئول

در صورت نیاز به تعمیرات، مسئولیت مراجعات حضوري ) . واریز نماید از مسببان خسارت به صندوق گروه وريآ



در صورتي كه  )برنامه اي است كه تجهیزات تحویل وي بوده است و پیگیري تعمیر مورد نیاز بر عهده سرپرست

خسارت  جبران (... جا گذاشتن، گم كردن و) خسارت وارده به تجهیزات گروه بر اثر سهل انگاري فردي باشد

 .هده فرد تحویل گیرنده وسیله استوارده مستقیما بر ع

وارد مي شود در خصوص  سیبيآبه تجهیزات گروه  (... بهمن، سیل و) مترقبهدر مواردي كه بر اثر حوادث غیر 

جلسه اي با حضور اعضاي هیئت رئیسه، سرپرست برنامه،  نآافراد در بروز خسارت و چگونگي جبران  نقش

خسارت دیده در طول برنامه تحویل ایشان بوده تشكیل مي گردد و برنامه و نفراتي كه وسایل  مسئول فني

 .شود تصمیمات مقتضي اتخاذ مي

 .خسارات ناشي از استهالك معمول وسایل از محل صندوق گروه پرداخت مي شود

 بخش پنجم: تهیه و خرید تجهیزات گروه

ل موجود و یا تامین تجهیزات در خصوص تهیه تجهیزات جدید براي گروه به منظور جایگزیني تجهیزات مستعم

نیاز، مسئول تجهیزات گروه و اعضاي كمیته فني نیازمندي هاي خود را در جلسه هیئت رئیسه اعالم نموده  مورد

تصویب هیئت رئیسه و معین شدن میزان بودجه اختصاص یافته ، مسئول تجهیزات موظف است خود  و پس از

ئول تجهیزات و یا هیئت رئیسه تشخیص دهند شخص دیگري مي نماید. در صورتي كه مس شخصا اقدام به خرید

 .با شرایط بهتري خریداري نماید این مسئولیت قابل انتقال است تواند تجهیزات مورد نیاز را

كلیه تجهیزات خریداري شده بایستي بعد از تهیه به طور حضوري به مشاهده اعضاي هیئت رئیسه رسیده و 

  .هیئت رئیسه گروه تحویل مسئول تجهیزات گروه شودثبت در صورتجلسه  سپس بعد از


