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  اختصاصیشرایط 

 تأسیسمتقاضیان 

 باشگاٌ کًٌ وًردی ي صعًدَای يرزشی  

  مقذمهـ 1

 گسیرش  ٍ تؼویین  سبصی جبهؼِ،  سبلن َیت لَای جسوبًی ٍ سٍحبًی افشاد،ای است وِ ثب ّذف تؼلین ٍ تم هؤسسِ یٍسصش یطؼَدّب ٍ یًَسد وَُ ثبشگبُ

بى  دسّبی ٍسصشی  ی ٍ طؼَدًَسد وَُ ٍ  یًیَسد ویَُ  یّیب جیزة ٍ ریشٍس  اسیرؼذاد    ،اص طشیك ثىبسگیشی هشثیبى ٍ وشفثیي آحبد جبهؼِ خظَطبً جًَا

UIAA یًَسد وَُطؼَدّبی ٍسصشی هطبثك ضَاثط فٌی فذساسیَى جْبًی 
IFSCطؼَدّبی ٍسصشی  ،1

3ی ثب اسىیًَسد وَُ ،2
ISMF    اتحبدییِ جْیبًی ٍ

UISغبسًَسدی ٍ غبسشٌبسی 
بى ،4  شَد.اداسُ هی ی ٍ طؼَدّبی ٍسصشیًَسدوَُ ّبی فذساسیَىًبهِئیيٍ آ اطَل ٍ همشسات ٍصاست ٍسص  ٍ جًَا

 هاتعریف رشتهـ 2

ردکًٌـ   2ـ 1 ًارٌ ي طعًد سىگ متر از سطح آتُای آزاد 1800: مجمًعٍ فعالیتُا ي پیمایشُای جذی ي حرفٍ ای در طثیعت ي ارتفاع تاالتر از یًو َـا  َای کًتاٌ، دیـ

 در فظًل مختلف ي تا تُرٌ مىذی از امکاوات مىاسة مکان ي تخظض الزم تا ارتفاع مختلف ي

ردسىگ: مجمًعٍ فعالیتُای يرزشی طعًدَایـ  2ـ 2 ًلذرًو  ي سرطىاب یىگ )سىگ کًتاٌ(ی در داخل ساله مىطثق تا گرایشُای سرعت، ت

ً     3000متر تا  1800: مجمًعٍ فعالیتُا ي پیمایشُای آماتًر ي غیر حرفٍ ای در طثیعت ي ارتفاع تیه ییپیماکًٌـ   2ـ 3 ل مختلـف ي  متـر از سـطح آتُـای آزاد، در فظـ

 مىذی از امکاوات مىاسة مکان ي فظل تٍ دير از خطرات محیطیتا تُرٌ

ردیـ   2ـ 4 مجمًعٍ فعالیتُا ي پیمایشُای غارَای افقی ي فعالیت فىی فريد ي طعًد در غارَـای عمـًدی، َمـراٌ تـا اکتشـاط محـیب َـای تکـر زیـر زمـیه،           : غارًو

 گشایش ي تازگشایی غارَا.

ردیـ  2ـ 5  َمراٌ تا اکتشاط محیب َای تکر، گشایش ي تازگشایی درٌ َا طًرت می گیرد.ي پیمایشُایی فىی را کٍ درين درٌ َا : مجمًعٍ فعالیتُای فىی درٌ ًو

ردیخـ  2ـ 6  َای يرزشی.ي آتشارَای یخ زدٌ در طثیعت ي یا محیب یخُای مظىًعی در داخل ساله یخچالُای افقی ي عمًدی : طعًد ي پیمایش ترفچالُا،یًو

ًلیىگدرای ـ  2ـ 7 ردی ي ت ردسىگ: طعًد مسیرَای خشک ي یا ترکیثی از یخ ي سىگ تا تُرٌ گیری از تکىیکُا ي تاکتیکُای یخ ًو ردیخاتسار  تای ًو  ی.ًو

ردکًٌـ  2ـ 8 ًازم ی تا اسکیًو ردکًٌ: پیمایش ي طعًد فالتُای ترفی ي قلل تا استفادٌ از ل  ی ي اسکی کًَستان.ًو

 و صعودهای ورزشی ینوردکوهباشگاه  یاختصاص تجهیسات -3

 ی:نوردکوهیی،پیماکوهباشگاه  لوازم و تجهیسات فنی -1-3

 (طعًد یطىذلعذد َاروس ) 5- 

 عذد( 30درا )کًئیک- 

 کاسک کالٌعذد  5- 

 َشت حایفريد ترج اتسارعذد  5- 

 سً ًریر حایترج تیحما اتسارعذد  5- 

 حلقٍ 5متر(  11ی )تٍ طًل اوفراد چٍ طىات- 

 عذد 10 ذارچیپ هیکارات- 

                                                 
1 Union International of Alpinism Association 

2 International Federation of Sport Climbing 

3 International Ski Mountaineering Federation 

4 The Union International Speleology 
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 عذد 20سادٌ  هیکارات- 

   حلقٍ طىاب 5- 

ردکًٌعذدکلىگ  5-   ی  ًو

 جفت کرامپًن 3- 

 َای ايلیٍکیت کمک- 

 فنی باشگاه غارنوردی: تجهیساتلوازم و -2-3

 متری 60حلقٍ طىاب استاتیک  3- 

 َاروس غارعذد  5- 

 کريلعذد  5- 

 سیمپلعذد  3- 

 عذد شاوت 3- 

 ذارچیپ هیعذد کارات 20- 

 عذد کاراتیه سادٌ 20- 

 کاسک کالٌعذد  5- 

 ًمارعذد ی 5- 

 نوردی:فنی باشگاه دره تجهیساتلوازم و -3-3

ردیحلقٍ طىاب استاتیک درٌ 3-   ًو

 عذد کالٌ کاسکت 5 - 

 عذد کاراتیه پیچذار 40- 

 عذد کاراتیه سادٌ   20- 

 عذد َاروس درٌ 5- 

 عذد اتسار فريد شاخک دار 5- 

 َای آتی  در درٌ عذد جلیقٍ وجات 5- 

 پرتاب در درٌ َای آتیعذد تريتگ یا کیسٍ  3- 

 حلقٍ طىاب وجات 2- 

 تولینگ:ی و دراینوردیخباشگاه و مشخصات فیسیکی  فنی تجهیساتلوازم و  -4-3

 دارا بودن لوازم زیر: الف(

 (طعًد یطىذلعذد َاروس ) 5- 

 کاسک کالٌعذد  5- 

 َشت حایفريد ترج اتسارعذد  5- 

 سً ًریر حاًیترج تیحما اتسارعذد  5- 

 حلقٍ 5متر(  11)تٍ طًل ی اوفراد چٍ طىات- 

 عذد 10ذار چیپ هیکارات- 

 عذد 20سادٌ  هیکارات- 
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   حلقٍ طىاب 5- 

 یخ تثر یخ ـ کفش- 

 تولینگ:دیواره درای ب(

 .شَدیّب سبخرِ هسبلي فضبی ٍسصشی یب تیهرٌبست ثب ٍضؼ َاسُیًَع د يیا -1

  .ثبشذیهرش ه 15هرش ٍ حذاوثش  8 َاسُیحذالل استفبع د -2

 .ثبشذیهرش ه 6 َاسُیحذالل ػشع د -3

 ی:نوردیخدیواره  ج(

 شَد.ّب سبخرِ هیایي ًَع دیَاسُ هرٌبست ثب ٍضؼیت فضبی ٍسصشی یب سبلي -1

  ثبشذ.هرش هی 15هرش ٍ حذاوثش  8حذالل استفبع دیَاسُ  -2

 ثبشذ.هرش هی 4حذالل ػشع دیَاسُ  -3

 8×  8 ػشع هرش، طَل ٍ 6استفبع  ،ًَسدیتَلیٌگ ٍ یخّبی دسایحذالل اثؼبد سبلي ی4

 ی با اسکی:نوردکوهفنی باشگاه  تجهیساتلوازم و  – 5-3

 کًَستان      یمخظًص اسک کسیي ف یجفت اسک پىج - 

 کًَستان یکفش اسکپىج جفت  - 

 جفت تاتًم                        پىج - 

 جفت پًست          پىج - 

 کالٌ کاسک     پىج عذد - 

 (   DVA) ابیتُمهپىج عذد  - 

ًوذاش                 لیمپىج عذد  -   س

 ترط         لیتپىج عذد  - 

 َاروس           پىج عذد  - 

 متری 50دي حلقٍ طىاب  - 

 دٌ عذد کاراتیه پیچذار، دٌ عذد کاراتیه سادٌ - 

 َای ايلیٍکیت کمک - 

 :(نوردی داخل سالن)سنگ باشگاه صعودهای ورزشی و ابعاد سالن فنیتجهیسات لوازم و   -6-3

 هَسد ًیبص:لَاصم  -1

 (طعًد یطىذلعذد َاروس ) 5- 

 کاسک کالٌعذد  5- 

 َشت حایفريد ترج اتسارعذد  5- 

 سً ًریر حایترج تیحما اتسارعذد  5- 

 حلقٍ 5متر(  11ی )تٍ طًل اوفراد چٍ طىات- 

 عذد 10 ذارچیپ هیکارات- 

 عذد 20سادٌ  هیکارات- 

   حلقٍ طىاب 5- 

 َای ايلیٍکیت کمک- 
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 هرش 4جْت سبلي ثلذسیٌگ استفبع  هرش 8×8هرش طَل ػشع ٍ ػشع  6اثؼبد سبلي  استفبع   حذالل – 2

ی ثیب  ثب ششایط ری ی هسبثمبتیّب اص سشرِ یدیَاسُ دس یى تأهیي حذالل یه - 3 ًبهیِ ًظیت ٍ تیْییض    اسیرٌبد ثیِ آئییي   ل ثشای ػولیبت ٍسصشی سبٌل

 (1 )ریَست یًَسدسٌگّبی دیَاسُ

ذ دس هحل هلىی : دیَاسُ هی1 تجظشُ  یب هحل اسرییبسی ًظت شذُ ثبشذ.تًَا

 ثبشذ.هی فذساسیَىًظبست  ٍ ّیأتی ٍسصشی تَسط ّبتبئیذ فٌی ثبشگبُ طؼَد :2 تجظشُ

 ّب.ثبشگبُ سیتأس ػوَهی طیششا ًبهِيییآ تیی سػب 4

 جْت دفرش هرش هشثغ 30 یاداس یی حذالل فضب 5

 :یسبٌل یٍسصش بتیػول یثشاریل  ششایطثب  َاسُیهرش هشثغ د 80حذالل  يیی تأه6

 :هاوارهید 

 :سرعت وارهید -1-6-3

ذاصُهسبثمبتی سشػت  َاسُید - ی دس دٍ ًا ًَذیسبخرِ ه IFSCي ثشاثش لًَا  :ش

 اسربًذاسد  هرش   6ػشع:   هرش 16( استفبع: الف

 توشیٌی  هرش   6ػشع:    هرش 11( استفبع: ة

 سرطناب: وارهید -2-6-3

 .شَدیّب سبخرِ هسبلي فضبی ٍسصشی یب تیهرٌبست ثب ٍضؼ َاسُیًَع د يیا  -1

  .ثبشذیهرش ه 15هرش ٍ حذاوثش  8 َاسُیحذالل استفبع د -2

 .ثبشذیهرش ه 6 َاسُیحذالل ػشع د -3

 : )سنگ کوتاه(نگیبولدر وارهید -3-6-3

 .شَدیسبخرِ ه ّبيسبل فضبی ٍسصشی یب تیهرٌبست ثب ٍضؼ َاسُید يیا -1

طیَل   شیافیضا  یثیشا  یریهریش ثیَدُ ٍ هحیذٍد    10تشه ٍ طَل آى حذالل  یهرش اص سٍ 5 َاسُیًَع د يیهرش ٍ حذاوثش استفبع ا 3حذالل استفبع  -2

 ٍجَد ًذاسد. َاسُید

 .شَدیًفش دس ًظش گشفرِ ه 5 یثشا یهرش 5ّش صٍى )هحذٍدُ(  -3

 هرش. 6ػشع  ٍ 10هرش، طَل  4حذالل اثؼبد سبلي ثَلذس: استفبع َجِ: ت     

 هاشرایط فنی دیواره -4-6-3

ذهی ّبَاسُید -1 ًَذ. ذُیسشرَش یّبثبص ٍ سبلي یدس فضب تَاًٌ  ًظت ش

ًَذیسطَثت ثبال احذاث ه یداسا یّبطیدس هح بیثبص ٍ  یوِ دس فضب ییّبَاسُید یتوبه - 2  جشگالس،یهسیمف ثیَدُ ٍ اص جیٌس فیب     سیت یثبیه ش

ًَذ.سیلیٍ س يیثب سص ِی)چَة چٌذال تیچَة ضذآة، وبهپَص  ( سبخرِ ش

ًَذیثبص احذاث ه یوِ دس فضب ییّب َاسُیسبصُ د - 3  ذُیاص صًیگ صدى رَشی   یشیشیگ یر یثیشا  یرس اص اتوبم سبخت ثب سًیگ ارَوسی   ستیثبیه ش

ًَذ.  ش

 اص ضذصًگ اسرفبدُ شَد. ستیثبیه ضیً یهؼوَل طیدس ششا یداخل یبّسبصُ یثشا -4

 ذییی هَسد تأ یهیَص اص ًظبم هٌْذس یداسا يیتَسط هٌْذس ستیثبیه یّب ٍ اتظبالت فلض سبصُ یّب جَ  یوبًٍ  َاسُیًگْذاسًذُ د ًمشِ سبصُ -5

 .شدیلشاس گ

َ   یداسا ستیثبیه يیّب، سًگ ٍ سصآالت، طفحِ رالن شاقی ّب، هْشُ ّب، چیر ،یاتظبالت فلض -6  یّیب ًْبدّیب ٍ سیبصهبى   یاسیربًذاسد الصم سا اص سی

 ثبشٌذ. شثطیر

 ثبشٌذ. شثطیر یّبالصم اص ًْبدّب ٍ سبصهبى یاسربًذاسدّب یداسا ستیثبیه یلَاصم فٌ ِیحین، تشه ٍ ول شُ،یشبهل: گ ّبَاسُیهلضٍهبت د -7
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ذ: ه یهَاسد ستیثبیٍ هسبثمبت ه یآهَصش ،یٌیتوش یّب َاسُیسبخت سبلي ٍ د بیٍ  یدس طشاح -8 َ  ضاىیی هبًٌ ٍ   ِ،یی ًیَس، تْ  یّیب سیطیَت، سیش

جبس، ،یثْذاشر  ٍ اسرفبدُ صًبى ٍ هشداى ٍ... دس ًظش گشفرِ شَد. یهٌذثْشُ طیششا ،یسخرىي، دفرش اداس ٌِ،یلشًط ًا

ًَْ ذیًَس ثب تیٍ هَلؼ نیٌظتوشد  يیتأه یمیٍ تلف یؼیطج ،یهظٌَػ كیتَاى اص سِ طش یه سا ًَس سبلي: -9 ثیِ   ىيیثبشذ وِ دس صهبى ًگبُ ثبص یبثِ گ

 ًشَد. ىيیچشن ثبص تیار ثبػثسوت ثبال، دسخشش ًَس

ٍ طیؼَدّبی   یًیَسد ویَُ هظیَة فذساسییَى    یًیَسد  سیٌگ  یّب ٍ سبلي ّب َاسُید تیشیٍ هذ یسبخت، ًظبست، ًگْذاس ،یًبهِ طشاح يیآئ -10

 (1 )ریَست .هی ثبشذ ّبٍسصشی هالن اخز تبییذیِ ثْشُ گیشی اص دیَاسُ

 .هٌظَس گشدیذُ است( IFSC) یًَسدسٌگ یجْبً ِیاتحبد یّبدسرَسالؼول يیهَاسد فَق توبهبً ثش اسبس آخشالصم ثِ روش است        

 ی ٍ طؼَدّبی ٍسصشیًَسدوَُی فذساسیَى ًَسدسٌگّبی ًبهِ فٌی ًظت ٍ تیْیض دیَاسُی اسرٌبد ثِ آئیي11

 : باشذیداخل سالن م ی که دریهافعالیت شرایط ایمنی -7-3

 ثب هذسن هشتجط( 3دسجِ  ی)حذالل هشث یهسئَل فٌحضَس ی 1

 ثب هذسن هشتجط( 3دسجِ  ی)حذالل هشث یًفش هشث هیٍسصشىبس  5ّش  یی ثِ اصا2

 (  یًَسدوَُ یجْبً ِی)اتحبد UIAAاسربًذاسد  یداسا یی اسرفبدُ اص لَاصم ف3ٌ

 (1)ریَستیًَسدسٌگ یّبٍ سبلي ّبَاسُید تیشیٍ هذ یسبخت، ًظبست، ًگْذاس ،یًبهِ طشاح يیئثش اسبس آ اسربًذاسداسرفبدُ اص دیَاسُ ی 4

   (ضاتیلَاصم ٍ تیْ ی)ٍ توبههرش ثیشرش اص اخش دیَاسُ ثبشذ 2  َاسُید شیص یوٌیا یّباص تشه یهٌذی ثْش5ُ

 ثشگضاسی هسبثمبتّبی آهَصشی ٍ دس خظَص ثشگضاسی والس َىیهظَة فذساس یّبٍ ثخشٌبهِ ّبًبهَُِیش تیی سػب6

 (2 )ریَست یًَسدسٌگّبی وبسگشٍُ طؼَدّبی ٍسصشی ٍ فذساسیَى جْبًی ًبهِّب ٍ آئیيی اسرٌبد ثِ آخشیي دسرَسالؼول

 :باشذیم عتیطب که در ییهافعالیتی منیا طیشرا -8-3

 ثب هذسن هشتجط( 3)حذالل دسجِ  یهشث هیًفش  12ّش  یهرخظض ّوبى سشرِ ثِ اصا یحضَس هشثیی ریوبوَُّبی فؼبلیتی 1

 ثب هذسن هشتجط( 3)حذالل دسجِ  یهشث هیًفش  5ّش  یثِ اصا ّبی فٌیهرخظض سشرِ یحضَس هشث -2

 ی(ًَسدوَُ یجْبً ِی)اتحبد UIAAاسربًذاسد  یداسا یی اسرفبدُ اص لَاصم ف3ٌ

 (3 )ریَستّبی آهَصشی دس خظَص ثشگضاسی والس َىیهظَة فذساسی ّبثخشٌبهٍِ  ّبًبهَُِیش تیی سػب4

 ّبی طجیؼی خبصًبشی اص فؼبلیت دس هحیط هشتجط یی اخز هیَص اص ًْبدّب6

 ّبی فذساسیَىّبی داخلی وبسگشًٍُبهِآئیي سػبیتی 7

 

، پس از تررسی در تُیٍ ي تىظیم ی ي صعًدَای يرزشیوًرد کًٌتىذ تًسط کارشىاسان فذراسیًن  ي ........ مادٌ.....  در دستًرالعملایه  -4

 .جُت اجراء اتالغ گردیذدر تاریخ                            کارگريٌ تخصصی کمیسیًن ي تصًیة در کمیسیًن اصلی مادٌ پىج

ی ي واًرد کاًٌ تیىی وشذٌ فصل الخطاب ایه .................... قًاویه جااری کشاًر را يزارو يرزو ي جًاواان ي فذراسایًن      در مًارد پیش

 تاشذ.صعًدَای يرزشی می

 احترام با

 یيرزش یي صعًدَا یوًرد کًٌ ًنیفذراس

 رانیا یاسالم یجمًُر 


