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 دمهمق

طم و سند و برنامه راهبردی و چشم انداز و برنامه ها پلی است میان خواسته ها و آمال های ما در افق آینده و وضعیت کنونی ما در مسیر پرتال

 متغیری که پیش روی ماست .

با  و کرج شروع نموده است یتکوهنورد که فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مرکز رادیوپایگاه خبری  

که همان جامعه کوهنوردی سراسر کشور پهناور ایران زمین و عالقه مندان امکانات و منابع موجود و محدود با مجموعه گسترده ای از ذینفعان 

 با خواسته ها و انتظاراتی متعدد و متنوع روبرو است .به این ورزش و طبیعت گردی و محیط زیست می باشد  

ا و انتظاراتی که حتی در صورت وجود منابع و امکانات کافی ، تحقق همه آنها به دلیل تضاد و تناقض میان آنها امکان پذیر نمی خواسته ه

 باشد .

 هنر مدیریت راهبردی ترسیم حد بهینه ای از خواست ها و انتظارات مطلوب برای همه ذینفعان و بسیج همه منابع و امکانات موجود تحقق آنها

 موانع پیش رو است .و رفع 

تالش شده است بر اساس بازخوردهای دریافتی از ذینفعان  رادیوکوهنوردپایگاه خبری در پیش نویس سند راهبردی ، چشم انداز و برنامه های 

لند مدت ) پنج ساله ( ، بو با استفاده از ادبیات راهبردی ترکیب مناسبتی از راهبردها و برنامه های کوتاه مدت ) یکساله ( ، میان مدت دوساله 

 طراحی شود . بنا به قوانین مطبوعاترسانه جهت تحقق چشم انداز و اهداف و برنامه های کالن این 

 کارکردهای زیر را در طول مدت یاد شده بر داشته باشند :و انتظار می رود این سند راهبردی ، چشم انداز و برنامه ها 

 جهت ساز :   9

 رسانهخبرنگاران ، گزارشگران ، کارکنان و مسئولین این این سند می تواند به عنوان جهت ساز برای کلیه شده در  چشم انداز و اهداف ترسیم

 عمل کند .

 چارچوب برنامه ها :   2

 رسانهین انتظار می رود محتوای این سند ، چارچوب کلیه برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت قرار گرفته و تمامی اقدامات ا

 در این سند راهبردی جانمایی شود .

 میثاق جمعی :   3

 میثاق و تعهدی جمعی است برای تحقق چشم انداز و آمال مشترک همه دینفعان کوهنورد رادیوپایگاه خبری سند راهبردی 
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این هیئت واجد ویژگی های خاص  در تدوین راهبردی ملی و سازمانی ، تالش شده است سند راهبردی رسانهمسئولین این همچنین با تجربه 

 زیر باشد :

 تمرکز بر تحول و تکامل :   9

 زی تحقق آن اصلی ترین عنصر این سند راهبردی است .ضعیت مطلوب در افق آینده و طرح ریترسیم و

 واقع بینی :   2

 ت ها و ظرفیت های موجود تصویر شود .تالش شده است در چشم انداز و اهداف کالن ، آنده ای بهتر اما دست یافتنی و مبتنی بر واقعی

 جامعیت :   3

پایگاه نوان چارچوب کالن کلیه فعایت های و راهبردی های طراحی شده کلیه حوزه های ماموریتی را پوشش داده و می تواند به عاهداف 

 د استفاده قرار گیرد .مور در سراسر کشوررسانه کوهنورد و مسئولین آن و کلیه خبرنگاران و گزارشگران این  رادیوخبری 

 انعطاف پذیری :   4

از طریق بازنگری و اصالح بر اساس مکانیزم های پیش بینی  کوهنورد رادیوپایگاه خبری راهبرد با تحول و تغییر عجین است . سند راهبردی 

 شده قابلیت انعطاف پذیری خود را حفظ می نماید .

گام اول مدیریت  کوهنورد رادیوپایگاه خبری ب سند راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز باید توجه داشت طراحی و تدوین راهبردها در قال

 راهبردی است و این حرکت بدون دو گام دیگر یعنی اجرا و ارزیابی تکمیل نخواهد شد .

 سخن اول 

در این زمینه بین عناصری ماندد مسائل  شاهد تحوالت بسیار بسیار بزرگ و گسترده ای بوده است ،دنیای الکترونیک جهان در آستانه ورود به 

در اقتصادی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی ، سیاسی ، قومی ، دینی ، آئینی ، ملی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار و سهم به سزایی 

 پیشرفت ملت ها دارد .

ایران و همجوار به خصوص و جهان امعه کوهنوردی ایران آن است که ج کوهنورد رادیوپایگاه خبری همین گفتار اعتقاد راسخ در راستای 

نمی تواند به توسعه روزافزون و پایدار دست یابد مگر آنکه به بینش شناخت و استراتژیک  ) استان البرز ، شهر کرج ( رسانهدفتر مرکزی این 

  .مسلح شودو گزارشگری و ... خبرنگاری موزش آتوام با 

اصل اساسی در توفیق هر جامعه محسوب می گردد به وفور در  پنجکه خود و فنی و علمی  هانگیز سانی و باوجود منابع سرشار و نیروی ان

 مشهود است .  جامعه کوهنوردی ایرانبه خصوص در  جامعه کوهنوردی ایران و جهان
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 ار می گردد .آنگاه که چشم انداز و نقشه را با عوامل بر شمرده هماهنگ و همراه شوند ، شکوفایی و موفقیت آشک

در آغاز فعالیت خود مصمم است تا ضمن بهره مندی از تجارب همنوردان ، اساتید و نخبگان ورزش کوهنوردی  کوهنورد رادیوپایگاه خبری 

. و اهتمام بر برنامه محوری استوار سازد و فنی و حتی سایرورزشها اهداف عملیاتی خود را مبتنی بر آخرین نگرش ها و دستاوردهای علمی 

پایگاه ساله  5، تدوین سند راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز 9404و افق ن آساله ایران و نگرش حاکم بر  20تدوین سند چشم انداز  توجه بهبا

برای تعالی و پیشرفت همه جانبه به خصوص در گستره ورزش کوهنوردی که ضمانت کننده سالمت جسم و روان است  کوهنورد رادیوخبری 

 دارای اهمیت ویژه ای می باشد .نظر متخصصان این ورزش ، مادر همه ورزش ها است  و بنا به

نو در ایران است که دارای قابلیت های رسمی به واقع می توان اذعان داشت کوهنوردی و صعودهای ورزشی از جمله فعالیت های ورزشی 

یدگی و رفع نقاط ضعف و پرتوان نشان دادن نقاط قوت ورزش و رسسطح سالمتی ، نشاط و همگانی نمودن این ورزش  ءباالیی در ارتقا

عرصه مناسبی برای رقابت های همه جانبه در تمامی  کوهنورد رادیوپایگاه خبری همچنین  را دارد .کوهنوردی و جامعه و عالقه مندان به آن 

 ورزشها می باشد .سایر ورزش کوهنوری و صعودهای ورزشی و سطوح و رشته های مختلف داخلی و بین المللی 

هر کاپ ، مدال و رقابتی با روان و جسم پاک و بی حمایتی و همچنین همگان می دانند که کوهنوردان با هزینه های خود و سرسام آور جدا از 

.زنند بوسه می پرچم پر افتخار آمیز کشور جمهوری اسالمی ایران بر فراز بلندای قله هابر و آسیا می ایستند و ی نخست جهانهاآالیش بر سکو  

طور گرایش جوانان مستعد و عالقه مند ، لزوم دقت و تمرکز  و همینو ما اصحاب رسانه توجه ویژه مسئولین و عالقه مندان  ورزشی کشور 

و توسعه  رسانهساله این  5در زمینه تدوین دانش و ایده های سازنده کارشناسان گرامی را تحت عنوان سند راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز 

 زیر ساختها دو چندان می نماید .

در انتها ضمن عرض امتنان از دریافت و استفاده از نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و راهنمایی های تمامی صاحب نظران ورزش به خصوص 

ر تهیه پیش نویس سند که دورزش کوهنوردی ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی همکاران و همنوردان و دوستداران این ورزش 

 پویا و کوشا بوده و خواهند بود را اعالم می دارم . کوهنورد رادیوپایگاه خبری راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز 

، بهره مندی از تجارب ، هم  ایران و جهانو جامعه کوهنوردی  کشوررجاء واثق دارد با توکل بر خداوند متعال ، حمایت تمامی مسئولین  

، توسعه و پیشرفت همه جانبه افق های روشن تری با حمایت همه جانبه  نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، احترام و عمل به قوانین  اندیشی

 شما قرار دارد . انشاء ا ...

 محبوبه غیاثوند

کوهنورد رادیو پایگاه خبریصاحب امتیاز و مدیرمسئول   
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 ور جمهوری اسالمی ایرانکوهنوردی و صعودهای ورزشی در کشورزش تاریخچه 

 کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایرانمعرفی فدراسیون 

وریت جهت امور مفعالیت های کوهنوردی از سال ها قبل در ایران شروع شده و برنامه های کوهنوردی و کوهپیمایی حتی گاهی به شکل ما

که در آنها موجود است انجام شده و در تاریخ ثبت است که فتحعلی شاه به قله  نقشه برداری و تهیه اطالعات راجع به کوهستان ها و معادنی

 توچال و ناصرالدین شاه به ارتفاعات سه هزار و قلل کم ارتفاع تر مانند مومج و کندوان و غیره صعود نموده اند .

واع طبیعی و جغرافیایی از ن، برای مطالعات اهم چنین در سال های دورتر ، اکیپ های مختلف کوهنوردی حتی در حدود دویست سال گذشته 

 کشورهای اروپایی خصوصا کشور فرانسه به ایران آمده اند .

به بعد اکیپ های متعددی  9399و در سالهای  آشنا شده اند و صعودهای ورزشی مردم بر اثر مصاحبت آنان با ورزش کوهپیمایی و کوهنوردی

 بازدید نموده اند .ود و از غارهایی به قلل دماوند ، تخت سلیمان و علم کوه ع

سازمانی که متولی این ورزش عمومی و مردمی و پرطرف دار باشد وجود نداشت و مثل همیشه این عالقه مندان بودند عالقه ، اما با این همه 

 که به خاطر عالیق شخصی و نیاز قلبی ، ورزش کوهنوردی را پی ریزی نمودند .

قامات دولتی بر آن شدند تا اقدامی در این زمینه به عمل آورده و سازمانی ترتیب دهند . با توجه به توضیحات گذشته تا م زیادیو سال های 

 شمسی فدراسیونی به این نام وجود نداشت . 9326باال تا سال 

به دنبال استقالل فدراسیون  9386دارای تشکیالت رسمی گردید . این فدراسیون در سال  9323ایران برای اولین بار در سال وردی ورزش کوهن

ـ سنگ نوردی جهانی از فدراسیون جهانی کوهنوردی به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای و ا ایـن عنـوان   رزشی تغییر نام یافت و از آن پس ب

 معرفی گردید .

ان اسـت کـه از سـوی    فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی باالترین مرجع قانونی فعالیت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ایـر 

 ورزشی به عهده این فدراسیون است فدراسیون جهانی کوهنوردی مسئولیت کلیه برنامه های ملی و بین المللی ورزش کوهنوردی و صعودهای 

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی سازمانی مردمی و مستقل است کـه دارای شخصـیت حقـوقی بـوده و هـدف آن برنامـه ریـزی ،        

نظارت اجرای قوانین و مقررات خاص کوهنوردی و صعودهای ورزشی بر اساس اصول فدراسیون آماتوری و کمیته ملی المپیک و  هماهنگی ،

 منشور آن می باشد .
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فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی متشکل از کارگروه های مختلفی است و درراس آن رئیس و دبیر می باشند . این کـارگروه هـا در   

مختلف و ورزش های جذاب و متنوع کوهنوردی و سنگ نوردی از جمله کوهپیمایی ، کوهنوردی ، سنگ نوردی طبیعـی و سـنگ   زمینه های 

 نوردی داخل سالن ) صعودهای ورزشی ( و اسکی کوهستان فعالیت می کنند .

نگی ، امور استان ها ، راهنمایان کوهسـتان و ...  دیگر کارگروه ها نیز از قبیل پیشکسوتان ، پناهگاه ها ، پزشکی کوهستان ، روابط عمومی و فره

 زمینه را در جهت گسترش علمی و فرهنگی این ورزشی مهیا می سازند .

فعالیت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی در سطوح پائین تر زیر نظر هیئت های استان و شهرستان و شهرهای سراسر کشور برنامه ریزی و 

مایت از فعالیت های گروه ها و باشگاه های مختلف که مسئولیت اجرای برنامه ها در سطح ادارات ، دانشگاه ها هدایت می شود و آنها نیز با ح

 این ورزش می پردازد . علمی، کارخانجات و انجمن های مختلف را دارد . به ترویج 

به تصویب مجلس شورای اسالمی  92/92/9365یخ قوانین و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی که در تار 95طبق ماده  الزم به ذکر استکه 

 وقـت  ریاست جمهوری به نخست وزیـر  21/2/9366مورخ  9025/9طی نامه شماره به تائید شورای نگهبان رسید و  93/02/9366و در تاریخ 

نمایندگیهای خبرگزاریها  ،ری مؤسسات خبمطبوعات ، نشریات ، فعالیت کلیه اجازة تأسیس، انحالل و نظارت بر و صدور  دیگرد ابالغ  وواصل 

بر عهده وزارت فرهنـگ   خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطهکلیه اجازة فعالیت برای و های خارجی و صدور  و رسانه

هـدایت مـی شـوند و    و در سطوح پائین تر زیرنظر ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها و شهرستانها برنامه ریرزی و و ارشاد اسالمی 

عملی ایـن  اصل رسالت خبری و د . به ترویج نرا دار حسن نیت آنانکه مسئولیت  نشریات و اصحاب رسانهآنها نیز با حمایت از فعالیت های 

 د .نمی پرداز حرفه

ت فرهنـگ و ارشـاد   وزارقانون مطبوعات با مجوز رسمی هیئت نظـارت بـر مطبوعـات     9ماده  2کشور طبق تبصره  هایکلیه رسانه همچنین 

نشـریات داخلـی ارگانهـای دولتـی و     و خبرگزاری ها ) نشریات دیجیتـال (  های الکترونیکی و رسانه فعالیت می نمایند و حتی نشریه اسالمی 

 .ماینداخذ نوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این قانون می بایست پروانه فعالیت خود را از هیئت نظارت بر مطبوعات  9طبق ماده نیز خصوصی 

 و صعودهای ورزشی تعریف ورزش کوهنوردی

در تعریف عام ، ورزش کوهنوردی را تنها باالرفتن و پائین آمدن از کوهستان به صورت پیاده می دانند . اما در تعریف خاص و فنی ، 

، برنامه های ویژه ای پیش بینی نموده کوهنوردی به رشته ای فراتر از ورزش تعبیر می شود کشورهای توسعه یافته برای استفاده از این پدیده 

 اند که در توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، زیرساخت ها ، صنعت توریسم کوهنوردی و غیره نقش به سزایی ایفا می کند .
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و  جهان جامعه کوهنوردی ایران و، الگو برداری از تجارب موفق  تعیین رویکردهای محوری توسعه ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 می باشد .کوهنورد  رادیو پایگاه خبریهمچنین ارایه رویکردهای مناسب برخاسته از ارزش های حاکم بر جامعه ، وظیفه اصلی 

کوهنوردی به صورت های مختلف بروز و ظهور دارد و به عنوان یک ورزش همگانی در جامعه شناخته شده ، در زندگی بسیاری از ایرانیان 

مختص این جامعه احساس می شد که به  رسانه خبریو فقط کمبود آن را می توان در روزهای پایانی هر هفته مشاهده نمود می باشد که نماد 

کوهنورد با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تائید شورای نظارت بر  رادیو پایگاه خبریکمک دوستان و دلسوزان این ورزش 

 . ت خود را به جهت رسیدگی و حل مشکالت جامعه کوهنوردی ایران و جهان شروع کرده است مطبوعات این وزارتخانه فعالی

کوهنوردی به عنوان یک پدیده ، دارای کارکردهای زیادی می باشد که شناخت این کارکردها و نحوه تعامل آنها با سایر پدیده های اجتماعی 

 می تواند برای بسیاری از مسائل جامعه مشکل گشا باشد .

سرگرمی و لذت از طبیعت بود اما با گذشت زمان تاثیرگذاری این ورزش بر سایر ، تا مدتها کارکرد اصلی و چه بسا تنها کارکرد کوهنوردی 

حوزه ها نظیر فرهنگ ، اجتماع و اقتصاد آشکار گردید . به صورتی که می توان برای ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی عالوه بر کارکرد 

 ارکردهای زیر را بر شمرد .ورزشی ، ک

 کارکردهای اجتماعی

یکی از کارکردهای ورزش کوهنوردی باالبردن نشاط و همبستگی ملی است و کشورهایی از تعداد اقوام برخوردارند ، از ورزش به عنوان 

پس از نخستین فتح بام دنیا اورست  عاملی جهت باالبردن وحدت ملی ، افزایش امید و غرور ملی نام برد ، بی راه گفته نشده است . امری که

 محقق شد و ضمن ایجاد عظیم در ورزش کوهنوردی موجب افزایش امید و غرور و همچنین همبستگی ملی گردید . 9367در بهار 

 کارکردهای اقتصادی

ش کوهنوردی و ، بهبود وضعیت اقتصادی کشور ما می باشد . ورزش همگانی و در رأس آن ورزکوهنوردی یکی از جنبه های ورزش 

کوهپیمایی به عنوان بخش پیشتاز ورزش می تواند اقتصاد را رونق بخشد چرا که ورزش کوهنوردی در زمینه ایجاد نیروی انسانی سالم نقش 

دگی مهم و ارزشمندی ایفا می کند و همچنین به انسانها یاد می دهد تا چگونه برای رسیدن به اهداف خود مشکالت را کنار گذاشته و بر خمو

فائق آمده و به صورت گروهی در جهت تحقق اهداف فعالیت نمایند . در بعد کالن نیز کارکرد اقتصادی می تواند بر کل جامعه تاثیر گذار 

باشد . اگر عده ای از ورزش کوهنوردی به عنوان یک صنعت تازه و پولساز یاد می کنند ، برای این است که کارکردهای مناسب در جهت 

 ی ، افزایش درآمد سرانه و غیره می باشد .اشتغال زای
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 کارکرد فرهنگی

یکی دیگر از کارکردهای ورزش کوهنوردی ، کارکردهای فرهنگی است که با رعایت اصول تعلیم و تریبیت و مدیریت می تواند در جهت 

ر مثال برگزاری رقابت های ورزش رعایت قانون ، انضباط ، صمیمیت و تالش گروهی برای رسیدن به موفقیت اثرگذار باشد . به طو

ود را به جهانیان معرفی می کنند کوهنوردی فرصتی را برای کشور ها و در کنار آن استانها و شهرستانها بوجود می آورد که تمدن و فرهنگ خ

 کوهنوردی امروزه دنیا و فرهنگ خود را می سازد و قواعد خاص خود را برای عالقه مندانش حاکم می نماید .

 کوهنورد رادیوپایگاه خبری  ارکانفی و معر

 واالی رسالت به بنا به اخذ مجوز رسمی از شورای نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنا کوهنورد رادیو پایگاه خبری

ایی و ترویج قهرمان پروری اتک خود و استقالل به رسیدن و جامعه کوهنوردی در ایران اسالمی نظام مقدس جمهوری متعالی های آرمان تحقق

پایگاه ساله  5سند چشم انداز  طبق و جامعه کوهنوردان کشور پژوهشگران میان علمی روابط استحکام و توسعه برای ای وسیله عنوان به را خود

 کوهنورد و آئین نامه های داخلی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد . رادیو خبری

 کوهنورد مشخص می گردد و با مصوبه این شورا قابل تغییر نیز می باشد . رادیو پایگاه خبری ارکانیه بر اساس نظریه شورای تحریرهمچنین 

 صاحب امتیاز    9

 مدیرمسئول   2

 سردبیر   3

 شورای راهبردی   4

 شورای تحریریه   5

 دبیر تحریریه   6

 دبیر سرویس بخش رادیویی   7

 دبیر سرویس عکس و تصویر  8

 پیام های بازرگانی ازمانسمسئول    01

 مسئول واحد فنی و دبیرخانه   90

 مسئول سایت   99

 مسئول واحد مالی   92

 مسئول واحد دفاتر نمایندگی   93
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 روش شناسی تدوین سند راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز

 به تصویب رسیده است . به اتفاق آراء اعضاء گردآوری و تدوین و کوهنورد رادیو پایگاه خبری پایگاه خبریشواری راهبردی در سند حاضر ،

تشکیل گردیده است پس یا نماینده آن  صاحب امتیاز و مدیرمسئولکه جلسات آن با حضور  کوهنورد رادیو پایگاه خبری شورای راهبردیدر 

 کمیل گردیده است .، طراحی و بر اساس آن محتوای این سند ت قانون مطبوعاتاز مرور و بررسی برنامه های پیشین و همچنین 

نیز مشخص است در قدم اول ارکان جهت ساز نظیر چشم انداز و بیانیه ماموریت بر اساس تحلیل های صورت  نمودار فوقهمانگونه که در 

 9404افق و ساله جمهوری اسالمی ایران  20و همچنین استناد به سند چشم انداز  ایران و جهانگرفته از انتظارات و نیازهای جامعه کوهنوردی 

ساله راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز  5سند که پس از بحث و بررسی مفاد ،  به صورت پیش نویس گردآوری شده استقانون مطبوعات و 

 تصویب گردید . شورادر این  کوهنورد رادیو پایگاه خبری

تحقیق و پایش و ارزیابی ترجمه شد . هریک از  در مرحله بعد با طراحی اهداف کالن چشم انداز به اهداف و شاخص های قابل تعریف ،

اهداف کالن نیز خود به اهداف و شاخص های خردتری تقسیم شده اند . در واقع انتظار می رود با تامین اهداف خرد و کالن ، چشم انداز 

 تحقق یابد . کوهنورد رادیو پایگاه خبری

آوری و تدوین راهبردها اختصاص داشته است . در این مرحله بر اساس تحلیل محیطی شامل مرحله سوم تکمیل این سند به جمع آوری و گرد

تحلیل نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدید ها و تحلیل ها و با در نظر گرفتن چشم انداز و اهداف ترسیم شده در مرحله اول 

 راهبردهای کالن تحقق اهداف مشخص شده اند .

عنوان برنامه ریزی عملیاتی به تدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت یک ساله ، میان مدت دو ساله ، بلند مدت پنج  مرحله چهارم نیز تحت

 ساله اختصاص دارد .

 سال بعد تدوین خواهد شد . 95سال سند مورد ارزیابی و سند چشم انداز  5الزم به ذکر است پس از گذشت 
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 کوهنورد رادیوپایگاه خبری بیانیه ماموریت  

دولتی که بر اساس خط مشی است عمومی و غیر رسانه اییک  کوهنورد رادیو پایگاه خبری

تشکیل شده است و به عنوان  قوانین مطبوعاتیو اصول  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران

 جامعه کوهنوردی ایران و جهان حرفه خبرنگاری و انتشار اخبارباالترین مرجع ذیصالح در 

 . ی کندفعالیت م

 :و با تکیه بر  مطبوعاتمی کوشد که با عنایت به قوانین  کوهنورد رادیو پایگاه خبری

 سرمایه های انسانی ارزش مدار ، متعهد ، مسئولیت پذیر و اخالق 9

 کوهنورد رادیو پایگاه خبریخبرنگاران و گزارشگران دانش ، مهارت و تجربه  2

 هانجامعه کوهنوردی ایران و جظرفیت و توانمندی  3

 حمایت های ملی و دولتی  4

 ایران و جهانمشارکت فعاالنه و خالقانه جامعه کوهنوردان  5

 سرمایه گذاری بخش خصوصی 6

ماموریت اصلی خود را تحت عنوان ارتقاء سطح سالمت و نشاط فکری و جسمی از طریق توسعه 

رد زیر پایدار ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی در بعد همگانی و قهرمانی از طریق موا

 تحقق می بخشد :

زمینه مناسب  ترغیب و تشویق اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سالمتی و ایجاد  9

 برای مشارکت آنان در فعالیت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی

در  ورزشی فرهنگ سازی و اطالع رسانی اثربخش به جامعه کوهنوردی و صعودهای 2

 از مسئولین کشور مطالبات خودخصوص نحوه اجرای صحیح 

استعدادهای خبرنگاری و گزارشگری در بین جامعه کوهنوردی پرورش کشف ، جذب و  3

 ایران و جهان به همراه آموزش

 جامعه کوهنوردی و بیان مطالبات آنان از مسئولین کشورحمایت از  4

 جامعه کوهنوردی ایران و جهانبین  ایجاد انگیزه و زمینه مناسب برای رقابت سالم 5

زمینه مناسب جهت حضور ورزشکاران متعهد و طراز اول در عرصه های رقابت  ایجاد 6

 های ملی و بین المللی 

 توسعه و به روز رسانی دانش ایمنی ، عمومی و فنی در کوهنوردی و صعودهای ورزشی  7

 ایران وجهانعمومی امع تخصصی ومجطات استانی،ملی وبین المللی وعضویت دراز طریق ارتبا

 

 

 ماموریت :

 ماموریت ) رسالت ( دلیل وجودی 

 ) فلسفه وجودی ( یک سازمان است.

لی پاسخ ماموریت به این سواالت اص

می دهد که سازمان چرا وجود دارد 

 و در چه حوزه هایی فعالیت می کند.

 ماموریت در قالب بیانیه ارائه 

می شود . بیانیه ماموریت سازمان 

جمله یا عبارتی است که به وسیله آن 

مقصود یک سازمان از مقصود 

سازمان مشابه متمایز می شود و 

شمامل گستره ای است که اهداف ، 

ه ها ، راهبردها و چشم انداز برنام

 سازمانی در آن جریان می یابد . 
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 کوهنورد رادیوپایگاه خبری محوری  ارزش های

ضمن اعتقاد راسخ به ارزش های دین مبین اسالم و التزام عملی به  کوهنورد رادیو پایگاه خبری

باورهای زیر را سرلوحه امور خود قرار داده است و در جهت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 ند :نتالش می ک رسانهاین ترویج آن در همه ارکان 

 ر جهت بهبود ل از مشارکت ، تبادل نظر و انتقاد سازنده جامعه عام و خاص داستقبا 9

 کوهنورد رادیو پایگاه خبریمستمر فرآیندها و فعالیت های             

 جناحی عدالت محوری ، شایسته ساالری و تقدم حقوق و مصالح جامعه بر منافع فردی و  2

 در انتشار اخبار           

 النه ، صادقانه و به موقع به جامعه کوهنوردی و صعودهای ورزشی و اطالع رسانی مسئو 3

 ایران و جهان افکار عمومی           

 وهنوردی و صعودهای ورزشی و تکریم اخالق محوری در ارائه خدمات به جامعه ک 4

 ارباب رجوع           

 حیط زیستمحقوق جامعه کوهنوردان ایران ،کوه هاوتالش مسئوالنه در جهت صیانت از  5

 لی و بین المللی مرتبط با فعالیت پایبندی عملی به قوانین و مقررات و کدهای اخالقی م 6

 کوهنورد رادیو پایگاه خبریهای             

  ت و نوآوری در مدیریت فرآیندها و اعتماد به تفکر سیستمی ، خرد جمعی ، خالقی 7

 رسانهفعالیت های این             

 ارزش های محوری :

ارزش های محوری یک سازمان 

اصلی ترین هنجارها و اصول اخالقی 

است که اعضای سازمان به آن پایبند 

می باشند و مبنای رفتار فردی و 

جمعی در آن سازمان است . ارزش 

های سازمانی مناسب . پیش شرط و 

 پیشران تحقق راهبردهای سازمان 

می باشند . ارزش های محوری را کد 

 های اخالق سازمان نیز می خوانند . 
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 کوهنورد رادیوخبری  پایگاهچشم انداز 

در راستای ماموریت خویش ، با بهره  کوهنورد رادیو پایگاه خبریبا اتکال به قدرت الیزال الهی ، 

گیری از نظام های اثر بخش مدیریت ، حمایت ملی و دولتی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، 

پایگاه گزارشگران مسئولین و خبرنگاران و فرآیندهای داخلی کارآمد ، دانش ، تخصص و تجربه 

 و سرمایه انسانی توانمد در افق سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  کوهنورد رادیو خبری

( سازمانی کارآمد و چابک ، مسئول و پاسخگو ، از لحاظ مالی مستقل و عضوی تاثیر  9404) 

وردی و کوهنگروه ها و باشگاه ها و هیئت های جامعه کوهنوردی ایران و جهان ، گذار در 

 خواهد بود . استانها و شهرستانهای سراسر ایرانصعودهای ورزشی 

همچنین فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ایران ، 

 ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی مصمم به تحقق آمال و اهداف زیر خواهد بود :

 ایران و جهانان یکی از سه ورزش اول تبدیل ورزش کوهپیمایی و کوهنوردی به عنو 9

 ترویج ورزش کوهپیمایی و کوهنوردی به عنوان یکی از ورزش های همگانی 2

 تبدیل جامعه کوهنوردی به جامعه ای آموزش دیده ، فنی کار ، حافظ محیط زیست و  3

 کوهستان و تشکیل یافته در باشگاه ها و گروه های کوهنوردی          

 به حداقل رسیدن حوادث جانی ورزش ع حوادث کوهستان مبنی بر اطالع رسانی به موق 4

 کوهنوردی و صعودهای ورزشی در کشور             

 پیگیری مطالبات جامعه کوهنوردی ایران و حمایت از آنان در عرصه های بین المللی 5

 چشم انداز :

چشم انداز تصویری از آینده مطلوب 

و آمال یک سازمان است . چشم 

انداز در قالب بیانیه چشم انداز ارائه 

می شود و نشانگر آمال ، اهداف و 

زمان در جهت گیری های کالن سا

افق زمانی مشخص می باشد . چشم 

انداز سازمانی می بایست چالش 

برانگیز و متهورانه و در عین حال 

 واقع بینانه و قابل دستیابی باشد . 
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 اهداف راهبردی

 شاخص های هدف اهداف راهبردی ردیف

9 

 

 ر به جامعه کوهنوردی ایران و جهانافزایش اثربخشی در ارائه اخبا

 و

باشگاه در جامعه کوهنوردی و رادیو کوهنورد  پایگاه خبریافزایش نفش 
 ی کوهنوردی سراسر کشورها

 و

 کمک به توسعه آموزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی در کشور

 و

 در سطح بین المللرادیو کوهنورد  پایگاه خبریارتقاء جایگاه 

 و

 رادیو کوهنورد پایگاه خبریمنحصر به فرد کردن 

سایر  و "گفتمان کوهنورد  "رادیویی مثل ساخت و تولید انواع برنامه های 
برنامه ها در خصوص ترویج اصولی ورزش کوهنوردی و پخش آن از 

کوهنورد و شبکه های رادیویی  رادیوپایگاه خبری سایت رسمی و اینترنتی 
 کز و استانها با اخذ قرارداد همکاریو تلویزیونی صدا و سیمای مر

پوشش اخبار شاخص جامعه کوهنوردی ایران و جهان بر اساس قوانین و 
 رسالت و اخالق مطبوعاتی ) مکتوب ، رادیویی ، تصویری ، فیلم (

جذب خبرنگاران و گزارشگران داوطلب و افتخاری از بین جامعه 
 کوهنوردان

 کوهنوردی کشور از سوی مسئولین امر پیگیری مطالبات به حق جامعه

 کاهش تنش و بد اخالقی در کوهستان و فضای مجازی

افزایش تعداد کوهنوردان تبلیغ آموزش دوره های کوهنوردی و کمک به 
 در کشور آموزش دیده و دارای مدرک

 استانی ، کشوری ، بین المللی پیگری مطالبات خاص قهرمانان

اتاق فکر فدراسیون ، هیئت های کوهنوردی صی در اخذ کرسی های تخص
 استانی و شهرستانی و سایر مراجع ذیصالح

بخش خصوصی در تامین دولت و سهم سرمایه گذاری افزایش کمک به 
 جامعه کوهنوردی کشورمنابع 

 کشورافزایش سهم سرانه ورزش کوهنوردی در کمک به 

وهپیمایی و کوهنوردی از رسانه افزایش برنامه های آگاه سازی ککمک به 
 های جمعی

 و محیط کوهستانشهری و طبیعت مراقبت از محیط زیست 

 افزایش سالن های اختصاصی صعودهای ورزشیکمک به 

 مکانات پناهگاه ها و جانپناه ها در سطح کشورافزایش اککم به 

سئولین و جامعه در بین منو و نوآوری ی خالقیت و ایده ها ایجاد انگیزه و  
 کوهنوردی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف راهبردی :

هداف و شاخص اهداف راهبردی ، اهداف کالنی می باشند که تحقق آنها منجر به تحقق چشم انداز می گردد . غالبا اهداف راهبردی یا ا

 های خردتری که قابل سنجش و اندازه گیری اند . توصیف می شوند .
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) تحلیل نقاط ضعف ، نقاط قوت ، تهدیدها و فرصت ها ( شناخت و تحلیل محیط داخلی و خارجی  

 تعریف اصولی و علمی روند شناخت نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها 

در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود . شناخت صحیح عوامل تاثیر گذار  کوهنورد رادیو پایگاه خبریمجموعه فعالیتهای 

 پایگاه خبری را متحول سازد کمک خواهد کرد . معموال شرایطی که بر رسانهاین محیط ، تیم برنامه ریزی را در یافتن راهبردهایی که 

 رد از نظر نحوه تاثیر گذاری به دودسته تقسیم می شوند :احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذا رادیوکوهنورد

اثیر دارند .ت کوهنورد رادیو پایگاه خبریآنهایی که به طور مستقیم و از درون    9  

اثر می گذارند . کوهنورد رادیو پایگاه خبریآنهایی که در سطح کالن و از بیرون    2  

وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت  کوهنورد رادیو پایگاه خبریند که درون بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی ، عواملی هست

 پایگاه خبریمی باشند . همچنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل  کوهنورد رادیو پایگاه خبریکنترل 

تاثیر می گذارند . کوهنورد رادیو پایگاه خبرید بوده ، ولیکن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکر رادیوکوهنورد  

ناشی به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف ) منجر کوهنورد رادیو پایگاه خبریشناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی و خارجی 

صت ها و تهدیدها ) ناشی از تجزیه ( و فر و جامعه کوهنوردی ایران و جهان کوهنورد رادیو پایگاه خبریاز تجریه و تحلیل عوامل داخلی 

 ( خواهد شد . و جامعه کوهنوردی ایران و جهان کوهنورد رادیو پایگاه خبریو تحلیل عوامل خارجی 

 نقاط قوت :

در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل مالحضه و توجهی برخوردار  کوهنورد رادیو پایگاه خبریمواردی است که 

د شد .خواه  

 نقاط ضعف :

در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی برخوردار خواهد شد . کوهنورد رادیو پایگاه خبریمواردی است که   

 فرصت :

ر جهت را د  کوهنورد رادیو پایگاه خبریاست که بهره گیری از آن  ایران و جهان موارد و پتانسیل های نهفته و پنهان جامعه کوهنوردی

خواهد داشت . به عبارت دیگر منفعت بالقوه ای است  رسانهاین مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل مالحضه و توجهی برای 

 که عوامل بالفعل شدنش هنوز بوجود نیامده است .

 تهدید :

می شود . به   کوهنورد رادیو پایگاه خبریگی برعکس فرصت ، عامل یا عامالنی است یا مواردی است که مانع حرکت ، رشد و بالند

 عبارت دیگر ضرر بالقوه ای است که عوامل یا موارد بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است .
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 تحلیل نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها

 نقاط ضعف

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی عدم وجود سازماندهی ، ساماندهی و تشکیالتی مناسب اعم از راهبرد ، برنامه و ساختار در  9

 استانها و شهرستان ها و به تبع گروه ها و باشگاه ها و جامعه کوهنوردیی هیئت هاهمچنین و 

 (تقاضا)عرضه وچنین عدم تناسب بودجه وفعالیتهمولتی ودهای به بودجه به کوهنوردی مراجع ذیصالح خودوکاذب جامعه وابستگی  2

 جامعه کوهنوردیعدم وجود نظام مناسب برای جلب و جذب  3

 در گروه ها ، باشگاه ها ، هیئت های شهرستان و استان و سپس در فدراسیونی نو و نوآوری و خالقیت عدم ورود طرح ها ، ایده ها 4

 عدم ایجاد لیگ شهرستان و مسابقات شهرستانی 5

 فدراسیون عدم وجود رویکرد مناسب و نظامند در اعزام های برون مرزی 6

و   هیئت های شهرستان و استانگروه ها و باشگاه ها و عدم توجه به نقش مربی و مدرس و مشخص نبودن جایگاه حساس آنها در  7

 جامعه کوهنوردی سپس در 

 در تیم های کوهنوردی انسرمایه گذاردر جذب  گان بازاریابی و مذاکرکنندگانخبرعدم وجود  8

ن از سوی گروه ها ، باشگاه ها ، هیئت های شهرستان و استان و سپس فدراسیوعدم وجود رویه مشخص برای نظارت و حمایت از  1

 استانها و شهرستانهای سراسر کشورورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان ، ادارات کل 

 و پراکندگی تصمیم سازی و تصمیم گیری جامعه کوهنوردی ایرانعدم یکپارچگی و انسجام مناسب  90

 میم سازی و تصمیم گیریو پراکندگی تصبا جامعه کوهنوردی جهان  جامعه کوهنوردی ایرانعدم یکپارچگی و انسجام مناسب  99

 پراکندگی تصمیم سازی و تصمیم گیریاه ها و جامعه کوهنوردی وباشگب مسئولین ونمایندگان گروه هاوانسجام مناسعدم یکپارچگی و 92

 جامعه کوهنوردیو فدراسیون ، هیئت های استانی و شهرستانی و سپس گروه ها و باشگاه ها عدم ارتباط ارگانیکی بین  93

 مثل سنگ نوردی ، یخ نوردی ، دیواره نوردی و ... حساسبه رقابتهای ورزش کوهنوردی و رشته های ین کشور مسئولبی توجهی  94

از سوی وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استانها و  کم توجهی به بعد همگانی نمودن ورزش کوهپیمایی عمومی 95

 شهرستانهای سراسر کشور

از سوی ریاست جمهوری ، وزارت ورزش و جوانان و سایر  انی ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشیکم توجهی به رقابتهای قهرم 96

 وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی سراسر کشور
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 سوی مسئولین کشورکوهنوردی از و قهرمانان دلسرد نمودن دلسوزان  97

از شهرستانی و ملی و بین المللی گروه هاوباشگاه ها  عدم وجود رویکرد مناسب و نظام مند در ارائه مجوز برنامه های شهرستانی ، فرا 98

سوی هیئت های شهرستان ، استان و فدراسیون و ارائه مجوز برنامه های بین المللی بدون در نظر گرفتن هیئت های شهرستانی و استانی 

 از سوی فدراسیون به گروه ها و باشگاه ها و حتی تیم های انفرادی

بنا به قوانین سخت باشگاه  باشگاه داری و سپس به تیم های کوهنوردی هظام مند در ارتقاء گروه ها بعدم وجود رویکرد مناسب و ن 91

 داری از سوی وزارت ورزش و جوانان که تدوین شده است

ر جاد مشارکت عمومی هیئت های شهرستانی و استانی با سایر شهرستانها و استانهای سراسعدم وجود رویکرد مناسب و نظام مند در ای 20

 کشور و حتی سایر کشورها در برنامه های شاخص و عمومی

از سوی  و باشگاه ها در بحث مدیریتی و سازمانی و تشکیالتیگروه ها کم توجهی به بعد آموزش مسئولین و اعضاء هیئت مدیره  29

 فدراسیون و هیئت های استانی و شهرستانی

 فدراسیون و حتی در سطح بین الملل های شهرستانی در عدم وجود رویکرد مناسب و نظام مند در ارتقاء جایگاه هیئت 22

مدن برنامه های گلگشت و طبیعت گردی در گروه ها و باشگاه ها و جامعه آعدم وجود رویکرد مناسب و نظام مند در به وجود  23

ث کوهنوری و و حضور دفاتر مسافرتی و گردشگری در بح کوهنوردی و کمرنگ شدن اصل تاسیس گروه ها و باشگاه های کوهنوردی

 کوهستان و ارتفاعات

 گوهربار رهبر معظم انقالب اسالمی ایران ) مدظله العالی ( اتارگانهای دولتی و خصوی بنا به فرمایشعدم وجود تشکیالت ورزش کوهنوردی در  24

 و صعودهای ورزشی و قهرمانان این ورزشعدم توجه ویژه رسانه های جمعی و مجازی به ورزش کوهنوردی  25

و انسجام جامعه  جهانی داستاندارنسبت بخش خصوصی به واردات لوازم تجهیزات کوهنوردی و صعودهای ورزشی  عدم توجه 26

کوهنوردی و بخش خصوص مبنی بر واردات لوازم و تجهیزات کوهنوردی و صعودهای ورزشی و عدم نظارت گمرک و وزارت 

 وماتورزش و جوانان و سازمان های مربوطه بر واردات بی رویه این ملز

بین جامعه کوهنوردی ، گروه ها ، باشگاه  عدم رویکرد مناسب و نظام مند در ایجاد کارگروهی و خلق ایده و طرح های نو و پول ساز 27

ها ، هیئت های شهرستانی ، هیئت های استانی ، فدراسیون ، وزارت وررش و جوانان ، ادارات کل ورزش و جوانان استانها و 

 شهرستانها
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 قاط قوتن

 رادیوکوهنورد  پایگاه خبریجامعه کوهنوردی ایران و جهان با نام  رسانه خبریسیس اولین و منحصرترین تا 9

 رسانهحضور متخصصین رسانه و با سابقه در کنار خبرگان جامعه کوهنوردی ایران در این  2

 رای تیم های ملی و ... برای بازاریابی و مذاکرات موفق و بهینه و جذب آگهی و سرمایه ب اختصاصیموقعیت و جایگاه  3

 کوهنورد رادیو پایگاه خبریفنی جامعه کوهنوردی ایران و جهان در توانایی بالقوه استعداد ها و پتانسیل های نهفته مدیریتی و بیان  4

 کوهنورد رادیو پایگاه خبریحضور خود جامعه کوهنوردان در سمت خبرنگاران و گزارشگران داوطلب و افتخاری  5

رادیویی و تصویری در کلیه شبکه های تلویزیون و رادیو سطح کشور طبق تفاهم های حقوقی که در آینده منعقد  پخش مصاحبه های 6

 می گردد

تهیه کنندگی و برنامه سازی انواع برنامه های کوهنوردی در تلویزیون و رادیو سطح کشور طبق تفاهم های حقوقی که در آینده منعقد  7

 می گردد

 صعودهای ورزشی و قهرمانان این ورزش به آحاد جامعه و به خصوص به مسئولین کشورمعرفی ورزش کوهنوردی و  8

 ترویج قهرمان پروری ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی در بین آحاد جامعه 1

 پیگیری مطالبات جامعه کوهنوردی و صعودهای ورزشی از مسئولین کشور 90

قوانین جاری کشور و مصوبات مراجع ذیصالح به مخاطبین و عالقه آگاه سازی مطالبات جامعه کوهنوردی و صعودهای ورزشی طبق  99

 مندان به این ورزش

ی ریاست جمهوری ،  برنامه هاتقویم کمیته ملی المپیک و ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی در به حق جایگاه  بیان و ایجاد 92

انه ها ، ادارات کل استان و شهرستان ها ، مجلس شورای اسالمی ، وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و سایر وزارتخ

 کشورو سایر ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی و شهرستان و روستا شهر اسالمی ، شورای  هافرمانداری استانداری و 

 ایران و جهان پوشش حمایتی سازمان بیمه مرکزی و سازمان تامین اجتماعی برای جامعه کوهنوردیبیان و ایجاد  93

ع رسانی اسامی کلیه گروه ها و باشگاه ها و آموزشگاه ها و موسساتی که از  فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بیان و اطال 94

 مجوز رسمی خود را اخذ نموده اند

بیان و اطالع رسانی اسامی کلیه گروه ها و باشگاه ها و آموزشگاه ها و موسساتی که مجوز رسمی از فدراسیون کوهنوردی و  95

 شی را ندارند و یا مجوز خود را تمدید ننموده اندصعودهای ورز
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 هاتهدید

رسانه ها و مسئولین کشور و نگاه اقتصادی منحصر به به دلیل بی تفاوتی های بوجود آمده در  جامعه کوهنوردیعدم تمایل همکاری  9

 فرد رسانه ها نسب به ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 رسانه های جمعیصدا و سیما و موزشی ، مستند و تبلیغاتی آزشی از برنامه های سهم کم ورزش کوهنوردی و صعودهای ور 2

مبنی بر رسالت اصلی این  کوهنورد رادیو پایگاه خبریبا  کوهنوردی ایران و جهان جامعهو عدم آشنایی آحاد و رسانه های جمعی  3

 برای خود درآمدزاییرادیوکوهنورددرجهت صرفا خبری پایگاهمنفی گرای جامعه کوهنوردی به دیدگاه های وپدیدار شدن نگاه و رسانه

و   هیئت های شهرستان و استانعدم توجه به نقش مربی و مدرس و مشخص نبودن جایگاه حساس آنها در گروه ها و باشگاه ها و  4

 جامعه کوهنوردیسپس در 

 عدم وفا به عهد ارگانهای دولتی و خصوصی به جامعه کوهنوردی ایران 5

 فرصت ها

 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران 20اساسی و سند چشم انداز  44نون اصل قا 9

کوهنورد بناه تحقیقات میدانی در سطح کشور و حضور اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی قبل از  رادیو پایگاه خبریجایگاه مناسب  2

 اخذ مجوز

مبنی بر جذب سرمایه  "کوهنورد  رادیو پایگاه خبری "ایران  کوهنوردیانحصاری و منحصر به فرد جامعه  رسانهموقیعیت مناسب  3

 گذاران ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی

 برنامه های مشخص در جهت پیشبرد اهداف جامعه کوهنوردی ایران در سطح بین الملوجود  4

 در امر خبرنگاری و گزارشگریظرفیت بالقوه و پتانسیل پنهان جامعه کوهنوردی  5

 کوهنورد رادیوپایگاه خبری های راهبرد

با درنظر گرفتن تحلیل درونی و بیرونی و به منظور استفاده از نقاط قوت در جهت بالفعل نمودن  کوهنورد رادیو پایگاه خبریراهبردهای 

 فرصت ها ، رفع نقاط ضعف ، رفع تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت به صورت زیر تعیین می شود .

 ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی در کشور و پیشنهاد آن به فدراسیوندسی مجدد ساختار باز طراحی و مهن 9

در  باز طراحی و مهندسی مجدد ساختار سیستم نظام مند روابط عمومی جهت جلب مشارکت هدفمند جامعه کوهنوردی و آحاد جامعه 2

 کشور و پیشنهاد آن به فدراسیون

 ایده ها ، طرح ها و مشکالت جامعه کوهنوردی ایران بیان و پیگیری انتقادات ، پیشنهادات ، 3
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بیان ایرادات مدیریتی و فنی کارشناسی شده از زبان کارشناسان امور در خصوص ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی به مسئولین  4

 کشور و مسئولین این ورزش

مبنی بر  ایر ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصیشورا و ساین و احراز کرسی در  هر استان ورزش عالی تعامل نظام مند با شورای  5

 پیگیری مطالبات جامعه کوهنوردی ایران و جهان

 احراز کرسی فدراسیون،هیئت های استانی وشهرستانی سطح کشوروسطح بین الملل درجهت پیشبرد اهداف مشترک وبا تعامل نظام مند 6

ی و خارجی بخش خصوصی و دولتی در حمایت از ورزش کوهنوردی ایجاد انگیزه و زمینه مشارکت شرکت ها و سرمایه گذاران داخل 7

 و صعودهای ورزشی

 آگاه سازی ، ترویج ، نظارت و تشویق جامعه به ورزش کوهنوردی و شاخه های مرتبط 8

 کوهنورد رادیوپایگاه خبری برنامه های اجرایی نحوه روند 

رکن اصلی )نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و  4طبق ساله  5انداز  در این بخش برنامه های اجرایی سند راهبردی ، برنامه ها و چشم

 ارائه می شوند  کوهنورد رادیو پایگاه خبری تهدیدها(

 ساله تقسیم شده اند 5ساله و بلند مدت  2ساله ، میان مدت  9قسمت برنامه های کوتاه مدت  3برنامه های اجرایی به  9

خروجی طراحی شده اند . به عبارتی برای هر هدف راهبردی برنامه های کوتاه مدت ، میان برنامه های اجرایی ذیل اهداف راهبردی و  2

 تعریف شده اند . کوهنورد رادیو پایگاه خبریمدت و بلند مدت جهت رسیدن به خروجی و نتیجه مطلوب و قابل قبول توسط 

 در جدول برنامه ها ، راهبردهای برنامه نیز مشخص شده اند . 3

دها می توانند به تحقق هدف های مختلف کمک کنند . از این رو در ستون مربوط به راهبردها ، بعضا راهبردهای تکراری برخی از راهبر 4

 نیز وجود دارد .

 کوهنورد رادیوپایگاه خبری برنامه های  ءجراازمان 

و شورای راهبردی  تصویببه  04/05/9315در تاریخ  کوهنورد رادیو پایگاه خبریساله  5سند راهبردی ، برنامه ها و چشم انداز  9

 رسید و الزم االجرا می باشد . رسانهاین شورای تحریریه و با تائید صاحب امتیاز و مدیرمسئول 

بر اساس این سند راهبردی تنظیم و جهت اطالع می بایست  کوهنورد رادیو پایگاه خبریبرنامه های سالیانه و فعالیت های توسعه ای  2

 ارسال شود .کوهنورد (  رادیو پایگاه خبریرشاد اسالمی استان البرز ) محل دفتر مرکزی به اداره کل فرهنگ و ا
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 تاابالغ کوهنورد  رادیو پایگاه خبریالزم است پس از تصویب این سند به صورت بسته های اجرایی به مسئول و منابع مشخص شده  3

 توسط آن ها در زمانبدی های تعریف شده اجرا گردد .

 برگ می باشد 2کوهنورد به پیوست  رادیو پایگاه خبریساله  5از سند راهبردی و برنامه ها و چشم انداز  ـ   جدول بخشی

 ارزیابی و بازنگری

 از و رسیدشورای تحریریه و به تائید مدیرمسئول و صاحب امتیاز شورای راهبردی و  تصویب به 04/05/9315 تاریخ درصفحه  24در  سند این

شورای فواصل یک ساله در جلسات به جهت پیشبرداهداف جامعه کوهنوردی به صورت دوره ای در ا می باشد و همچنین اجر قابل  تاریخ این

 .می گیرد ن هر سال بررسی و مورد ارزیابی و بازنگری قرار در سه ماهه پایارسانه این  تحریریه

 


