آييننامه اجرايي برنامههاي برونمرزي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي
مصوب بهمن 1396

با اختيارات حاصله از بند  17ماده  3اساسنامه فدراسيين هيا ررزييآ امياينر وريينر اسييمآ ا ي ا
ا يننامه او ا آ ب نامهها ب ر م ز فدراسين كنهننرد ر صعندها ررزيآ مشترل ب ك مقدمه 22 ،مياده
ر  14يبص ه به ي ح ز يصن ب مآيند:

مقدمه
ويا ام رز ررزش را عيره ب ي بيت وسرانآ ،رسيلها مآداند بي ا ييفنفا آ ر كسيب اعتبيار اخي يآ ر
ف هنگآ ،يا بدا وا كه ا ن ابزار ررزبهررز ،چي ه علرآ بيشت پيدا مآكنيد ر از نري سياسيآ نييز كسيب
اعتبار در مياد ن ررزيآ رسيلها است كارامد ر مؤث ب ا اثبات اعتبار ملآ ،از ا نررست كيه بندويههيا
كي ر ني رها انسانآ ف ارا ب ا پيش فت ررزش ر ينفيق در ع صهها ررزيآ ص ف مآيند.
كريسين يدر ن ا يننامهها با نگ ش به ا نفه منفقيتها ررزييآ ف ايي از يقا يا ر بيه صينرت ملاابيات
اوتراعآ ر ملآ درامده است ر با نگاه به ا نده ر يأكيد ب منارد فنق ب ا ن بارر است كه هيأتها اعزاميآ
اعم از ايخاص حقيقآ ا حقن آ ،سفي ا ر نرا ندگا ا ا بنده ،اذا ب خند ف ض ر راوب دانسيته ،يرن
احت ام ر يف م به يأ راال انا  ،مصاد ق ر ز مجرنعه ا ن ا يننامه را رسعت بخشيده ر در ي سيم اهداف
ا ينيا به صعندها بلند بسنده ننرا د ر يرامآ ب نامهها ب ر م ز را ملحنظ نر ار دهد ر همچنيين
بهاحاظ اوتناب از اييف مناب انسانآ ر مااآ ر حرا ت از هيأتها اعزامآ در ااب يعيين سلح ي ميانآ ر
ا ا جاد امفانات امنزيآ با بي همند از علم ررز ر ف اهم اررد ي ا ط كافآ ب ا پشيتيبانآ از هييأتهيا
اعزامآ با اهترام ر ژه ر اص ار ب انن مند ك د ه چه بيشت ا ن ب نامهها منلبق بيا ينانين ويار كشينر
ا دام به يدر ن ا يننامه حا بنرا د.
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فصل اول :كليات و تعاريف
ماده  -1در ا ن ا يننامه راژهها اختصار ز در مفاهيم مش رح م بنط به كار مآررد:
ااف .اساسنامه :اساسنامه فدراسين ها ررزيآ اماينر ورينر اسيمآ ا ا كه در يار خ 1381/2/11
به يصن ب هيأت درات رسيده است.
ب .فدراسين  :فدراسين كنهننرد ر صعندها ررزيآ
ج .رزارت :رزارت ررزش ر ونانا
د .ينرا :ينرا ب ر م ز
ه .هيأت :هيأت كنهننرد ر صعندها ررزيآ استا ها
ح .كريسين  :مشترل ب كريتهها فنآ كه يحت نر ر است فدراسين امنرات محناه را انجيام خناهنيد
داد.
ا ن ا يننامه ينيا در منرد ييمها آ يصريمگي مآنرا د كه منرد يأ يد رزارت ررزش ر ونانا ويت كسب
پاداش ر ا نياز به مجنز ينرا ب ر م ز رزارت دارند.
ماده  -2ب نامهها كنهننرد ر صعندها ررزيآ به مجرنعه ب نامههيا آ االييق ميآگي دد كيه ب اسيا
اساسنامه ،مناد ا ن ا يننامه ر سا دستنرااعرلهيا ابيييآ فدراسيين در گي ا
ال احآ ،ب نامهر ز  ،س پ ستآ ر او ا مآيند ،ا ن ب نامهها عباريند از:
ااف .ب نامه مسابقات كنهننرد ر صعندها ررزيآ (سلح ي مانآ)
ب .ب نامه صعندها كنهننرد معادل سلح ي مانآ
ج .ب نامه اردرها
د .ب نامه امنزيآ
ه .ب نامه هيأتها اعزامآ

هيا ر سيلنح مختليف

ماده  -3ب نامه مسابقات كنهننرد ر صعندها ررزيآ يامل مسابقات اارپيك ،ي مانآ ويا  ،بياز هيا
اسيا آ ،ي مانآ اسيا ،واميا ويانآ ،ينرنرنتها بيناارللآ ر سا منارد مشيابه ا اسيت كيه از سين
م او ذ ربط بيناارللآ اعيم ر به يأ يد رزارت ررزش ر ونانا ر ا كريته ملآ اارپيك رسيده است.
ماده  -4ب نامه صعندها كنهننرد معادل سلح ي مانآ به ب نامهها كنهننرد االيق مآيند كيه فا يد
سفن ي مانآ بنده ر ب اسا مصنبه ال ح يلبيق صعند لل ر اريفاعات بلند ويا با مدالهيا اسييا آ ر
ويانآ به يراره  263/3596/11011منرخ  78/11/30ر مفاد مندرج در ودرل ريره يده ا ن ا ينناميه،
معادلساز مآينند.
مقامهاي قهرماني بانوان

مقامهاي قهرماني آقايان
ارتفاع صعود

نوع مدال

لل بين  8500يا  8848مت

الي ويا

لل بين  8101يا  8848مت

لل بين  8101يا  8500مت

نق ه ويا

لل بين  7901يا  8100مت

نق ه ويا

لل بين  7901يا  8100مت

ب نز ويا

لل بين  7601يا  7900مت

ب نزويا

لل بين  7601يا  7900مت

الي اسيا

لل بين  7301يا  7600مت

الي اسيا

لل بين  7301يا  7600مت

نق ه اسيا

لل بين  7001يا  7301مت

نق ه اسيا
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ارتفاع صعود

نوع مدال
الي ويا

مقامهاي قهرماني بانوان

مقامهاي قهرماني آقايان
ارتفاع صعود

نوع مدال

ارتفاع صعود

نوع مدال

لل بين  7001يا  7300مت

ب نز اسيا

لل بين  6501يا  7000مت

ب نز اسيا

لل بين  6601يا  7000مت

نف ارل ي مانآ كشنر

لل بين  6201يا  6500مت

نف ارل ي مانآ كشنر

لل بين  6101يا  6600مت

نف درم ي مانآ كشنر

لل بين  5901يا  6200مت

نف درم ي مانآ كشنر

لل بين  5501يا  6100مت

نف سنم ي مانآ كشنر

لل بين  5501يا  5900مت

نف سنم ي مانآ كشنر

ماده  -5ب نامه اردرها با هدف اريقاء سلح علرآ ،فنآ ،عرلآ نف ات ييم ررزيآ در منارد ز او ا مآگ دد:
ااف .ب نامه اردرها ر صعندها ير نآ به منرنر اريقاء سلح امادگآ وسيرانآ ر فنيآ اعييا يييم ر يا
انتخاب نف ات ب ي
ب .ب نامه اردرها امنزيآ به منرنر ي كت در ب نامهها خاص امنزيآ
تبصره :ب نامهها من نع ا ن ماده منتج به صدرر حفم امنزيآ نرآگ دد.
ماده  -6ب نامهها امنزيآ به ب نامهها آ االيق مآيند كه نف ا نف ات اعزاميآ صيد يي كت در ب ناميه
سازماندهآيده امنزيآ ينسط م و ب گزاركننده در كشنر مقصد را دايته بايند.
ماده  -7ب نامه هيأتها اعزامآ به ب نامها االيق مآگ دد كه نف ا نفي ات اعزاميآ يقا يا يي كت در
هرا

 ،نرا شگاه ،مجام بيناارللآ ر ا سا منارد مشابه را دايته بايند.
فصل دوم :تقاضا و ارسال مدارك

ماده  -8كليه ايخاص اعم از حقيقآ ر حقن آ مآينانند در ااب فرد ا تيم معيين ر يا منتخيب ،وييت
او ا ب نامه منردنر به هيأت استا م بناله م اوعه يا پس از يقد م يقا انامه ،نسبت به در افت ف مهيا
پذ ش ا دام نرا ند.
تبصره  :1ييمها رزاريخانهها ،سازما ها ،نيادها دراتآ مآينانند با ارائه مع فيآناميه رسيرآ از ميد ت
ررزش ارگا م بناله ويت ثبت يقا انامه ر در افت ف مها من نع ا ن ماده ،به فدراسين م اوعه نرا ند.
تبصره  :2كليه يقا انامه ها ر ال ح ب نامه صعندها به هر اه مدارک ر اسناد مندرج در ا ين ائيين ناميه با يد
حدا ل  4ماه بل از اعزام ييم از زما يأ يد مدارک ينسط كريته ويت ب رسآ در كريسيين بي ر مي ز
فدراسين ر سپس ال ح در ينرا ب ر م ز رزارت ررزش ر ونانا به فدراسين يحن ل يده بايد.
تبصره  :3در صنرت يأخي در يفريل مدارک ،كريته ر فدراسين هيچگننه مسئنايتآ در بال عدم در افت
مجنز ندارند.
تبصره  :4ف مها من نع ا ن ماده از سن فدراسين يييه ر در اختيار هيأتها ار خناهد گ فت.
ماده  -9يقا انامه با د به صنرت فا ل  PDFر  Wordر حار ملااب ذ ل بايد:
 .1-9مقدمه
 .2-9يعيين ننع ب نامه
 .3-9يش ح اهداف ب نامه
 .4-9يعيين د يق محل او ا ب نامه (در خصنص يرامآ ب نامهها صعند لل ،ارائه نقشه مسي با يعيين
يرامآ مشخصات كامل منلقه ،كرپيا ر له اازامآ مآبايد)
 .5-9يعيين فصل او ا ب نامه ر مدت زما ا
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 .6-9يعيين اركا او ا آ ييم با ذك سرت (ملابق ماده  10ا يننامه)
 .7-9اعيم هز نهها ب نامه (ارز  ،ر ااآ)
 .8-9اعيم ب نامه ير نآ ر اردرها
 .9-9اعيم رزرمه نف ات ييم
 .10-9ايست يداركات ب نامه ر ملزرمات انف اد ر ييرآ منردنياز
 .11-9يعيين نحنه پشتيبانآ ييم ر ايخاص ارائهدهنده خدمات پشتيبانآ درخصنص او ا ب نامه
 .12-9اسامآ اعيا ييم با ذك سنابق ررزيآ انيا (دارابند حدا ل مدرک م بآ راهنرا كنهپيريا آ ر
كنهننرد سلح بايگاه) اازامآ مآبايد.
 .13-9متقا يا صعند به لل  8هزار مت مآبا ست سابقه حدا ل  2صعند لل  7هزار مت ر ا ك
صعند  8هزار مت را در كارنامه خند دايته بايند .ا ن ام ب ا متقا يا صيعند ليل اررسيت ،كيآ،2
كانچنچننگا ،ماكاان ،انيسه ،نانگاپاربات ،اناپنرنا يج به در صعند  8000مت اازامآ است.
متقا يا صعند به لل  7هزار مت مآبا ست سابقه صعند به لل  5هزارمت در زمستا  6 ،ر  7هزار
مت را دايته بايند.
متقا يا صعند به د نارهها ر لل فنآ مآبا ست مدارک م يبط امنزيآ (م بآ راهنرا سنگنينرد ر
خننرد سلح بايگاه) ر رزرمه فعاايت م يبط فنآ را ويت ب رسآ ر اعيم نر كريسين ارائه نرا ند.
ماده  -10اركا او ا آ ه ك از ب نامهها ماده  2ا ن ا يننامه به ي ح ذ ل مآبايد:
ااف .س پ ست ييم ( رر در يرامآ ب نامهها)
ب .س پ ست درم ييم ( رر در ب نامه بند ب ماده )2
ج .مسئنل فنآ دارا مدرک م بيگ فدراسين ( رر در ب نامه بند ب ي ج ماده )2
د .پزيك منرد يأ يد فدراسين ( رر در ب نامه بند ب ي ج ماده )2
تبصره  :1در صنرت يقا اها صعند انف اد ر ا ييريا كرت از  3نفي اخيذ مجينز منينط بيه دارا بيند
مدارک امنزيآ به انيرام بنيدها  13-9 ، 12-9ر درره كريكهيا اراييه هييلاحري يأ ييد كريسيين
ب ر م ز فدراسين مآبايد.
تبصره  :2درج امياء ر اث انگشت ه ك از اركا او ائآ من نع مياده  10ا ين ا يينناميه ذ يل يقا يانامه
اوبار ر اازامارر است.
فصل سوم :بررسي تقاضانامه و فرمها در هيأت و فدراسيون
ماده  -11هيأت پس از در افت يقا انامه ر ف مها يفريليده ييمها متقا آ ،منظف خناهد بيند ظي ف
مدت در هفته ،با ب رسآ يقا انامه ر كنت ل ف مها ر انلباق ا با ي ا ط مندرج در ا يننامه ،نر خند را بيه
هر اه اصل اسناد ييم متقا آ (اعم از يقا انامه ر ف مها يفريليده) به فدراسين ارسال نرا د.
تبصره :س پ ست ييم متقا آ مآيناند در صنرت عدم اعيمنر هيأت در ميدتزميا مقي ر در ا ين مياده،
م ايب اعت اض خند را به فدراسين هر اه با مستندات اعيم يا حسب منرد ب رسآ ،يصريمگي
گ دد.
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ر اعيمنر

ماده  -12فدراسين ظ ف مدت فراه ماه از يار خ در افت نامه هيأت به هر اه كليه اسناد ر مدارک با ي ط
يفريل بند را م (ب اب ماده  ) 11من ينع را در كريسيين بي ر مي ز الي ح ر يرن ب رسيآ يريامآ
مستندات ر انلباق ا با ي ا ط ا يننامه نر خند را درخصنص ب نامه اعيمآ مفتنب به االييع هييأت ر
س پ ست ييم متقا آ مآرساند.
ماده  -13پس از منافقت فدراسين با ب نامه منرد يقا ا ،م ايب به هر اه مسيتندات م بناليه وييت صيدرر
مجنز به ينرا ارسال مآيند.
ماده  -14ييم ها آ كه يقا ا انيا منرد بنل هيأت ر ا فدراسين را

نگ د د مآينانند بيا رفي ا ي ادات

اعيميده از سن م و رسيدگآكننده ر مش رط به ا نفه ميلت ثبتنام ب نامه در كشنر ميزبيا بيه پا يا
ن سيده بايد نسبت به ثبت مجدد يقا انامه ا دام نرا ند.
ماده  -15ييم متقا آ مآيناند در حين ب رسآ من نع در فدراسين  ،درخناست كتبآ يغيي ات ب نامه خند
را حداكث در ماه بل از يار خ ب نامه از ال ق هيأت استا به فدراسين ارسال يا در صنرت صيحد د مينرد
احاظ ار گي د.
ماده  -16ييم متقا آ مآيناند يا بل از ارسال مدارک به رزارت ررزش ر ونانا  ،انص اف خند را از او ا ب نامه بيه
فدراسين به صنرت كتبآ از ال ق هيأت اعيم نرا د كه در ا نصنرت رسيدگآ به يقا ا در ه م حلها كيه باييد
متن ف ر پ رنده با گانآ مآيند.
فصل چهارم :تعهدات ـ تخلفات ـ جرائم
ماده  -17يرامآ اعياء ييم متقا آ پس از يصن ب نيا آ يقا انامه در ينرا مفليف خناهيد بيند عييره بي
رعا ت نرامات م بنط به خ رج از كشنر ،رثيقه منرد يأ يد ،نري منارد ز را به فدراسين ارائه نرا د:
 -1رثيقه نقد
 -2رانتنامه بانفآ
 -3رثيقه ملفآ
 -4چك ر سفته
 -5اخذ يعيدنامه رسرآ
تبصره  :1يعيين ننع رثيقه ر علت اخذ ا كه مآيناند درخصنص ارائه ه گننه خدمات پشتيبانآ فدراسيين
به ييم اعزامآ ر ا م بنط به يخلفات ييم ر اعيا ا درخصنص او ا ب نامه بايد به يشخيص كريسيين
ب ر م ز خناهد بند.
تبصره  :2هر اه بند س پ ست ز ب اسا

مصنبات رزارت ررزش ب ا باننا اازامآ مآ بايد.

ماده  -18ييم متقا آ مفلف خناهد بند ب نامه منرد يقا يا را ب اسيا

مصينبه يينرا اوي ا نرا يد در ييي

ا نصنرت ملابق فآ از بندها ز عرل خناهد يد:
 18-1چنانچه ييم متقا آ بدر علت منوه (با يشخيص فدراسين ) پيس از صيدرر مجينز يينرا از اوي ا
ب نامه خنددار نرا د از درخناست مجدد ويت او ا ب نامه ب ر م ز مح رم خناهد يد.
ب .چنانچه ييم متقا آ به ه دايلآ ب نامه مصنب يده خند را با يغيي ات او ا نرا د فدراسيين مليزم بيه
اعيم يخلف صنرتگ فته به ينرا ب ر م ز رزارت ررزش ر ونانا مآبايد.
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تبصره :س پ ست ر اعيا ييمها مشرنل ا ين مياده بي اسيا
مح رميت ييم نرآينانند به هر اه ييم ا گ ره د گ
ب ر م ز رزارت ررزش ر ونانا ي كت نرا ند.

كريسيين بي ر مي ز ييا پا يا ميدت

در او ا ب نامه ب ر م ز مشيابه بيا مجينز يينرا

ماده  -19م و رسيدگآ به يخلفات نايآ از عدم رعائيت مفاد ا ن ا ين نامه كريسين انيباالآ فدراسين
خناهد بند.
تبصره :كريته انيباالآ مآ يناند با گزارش فدراسيين  ،نسيبت بيه اخيذ و ريه ر خسيارات رارده از محيل
رثيقهها سپ دهيده يصريمگي

نرا د.
فصل پنجم ـ ساير شرايط عمومي

ماده  -20س پ ست ييم متقا آ مفلف مآ بايد گزارش او ا ب نامه ييم اعزامآ را در ف مهيا مخصينص
گزارش كه ينسط فدراسين در اختيار ييم ار خناهد گ فت يييه ر به فدراسين ارائه نرا د.
تبصره  :1اميا ف م گزارش ينسط يرامآ اركا او ا آ

رر مآبايد.

تبصره  :2است داد رثيقه ر يعيين يفليف ا پس از ارائه ف م من نع ا ن مياده بيا رعا يت يبصي ه مياده 19
صنرت مآگي د.
ماده  -21در منارد نياز دستنرااعرل او ا آ ا يننامه ر سا من ينعات مي يبط پيي بينيآ نشيده ينسيط
فدراسين يييه ر ويت او ا ابيغ مآگ دد.
ماده  -22ا ن ا يننامه از يار خ  1397/01/01الزماالو ا بنده ر كليه مق رات مغا با ا  ،ملغآ مآگ دد.
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پیش از اعزام

«فرم مخصوص تيمهاي اعزامي به هيماليا و ساير قلل رفيع جهان»

ارتفاع:
تاريخ اعزام تيم:
نام سرپرست:
مدت حضور در كوهستان:
تعداد شركا يا ساير همکاران خارجي:

نام قله:
موقعيت قله:
مدت برنامه:
سرپرست فني:
شركت طرف قرارداد:

«مشخصات اعضاء»

رديف

نام و نام خانوادگي

شهرستان

استان

1

مالحظات

پیش از اعزام

«فرم مشخصات اوليه»

نام:

نام خاننادگآ:

يار خ يناد:

يراره يناسنامه /كد ملآ:

ادر :
يلفن يرا :
ااف ي ياكنن چه كي

ر دررهها آ را در چه يار خآ گذراندها د؟

ب ي چند سال سابقه كنهننرد دار د؟ (يار خ ي رع كنهننرد ر عين ت در گ رهها را نام بب د)

ج ي صعندها ياخص كه در ا ا دايتها د را نام بب د؟(با ذك سال ر فصل صعند)

هي ي صعندها خارج از كشنر را در چه سالها آ ر ب رر كدام لهها انجام دادها د؟

امياء:
يار خ:

2

پیش از اعزام

«فرم مشخصات فردي و سوابق ورزشي»
نام:

نام پدر:

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه /كد ملي:

تاريخ تولد:

محل تولد:

وضعيت تأهل:

وضعيت نظام وظيفه:

ميزان تحصيالت:

رشته تحصيلي:

شغل:

شماره بيمه ورزشي:

وزن (:)kg

قد (:)cm

گروه خون:

نشاني منزل:

تلفن منزل:

تلفن ضروری:

تلفن همراه:

نشاني محل كار:

تلفن محل كار:

دورههای آموزشي كه گذراندهايد به ترتيب تاريخ:
نام دوره

رديف

تاريخ برگزاری

نام مربي

مكان برگزاری

فهرست مهمترين برنامههای كوهنوردی خارج از كشور:
رديف

نام قله

منطقه

سرپرست برنامه

زمان اجرا

3

مسئوليت فرد در تيم

پیش از اعزام

فهرست مهمترين برنامههای كوهنوردی زمستاني داخل كشور:
رديف

نام قله

منطقه

سرپرست برنامه

زمان اجرا

مسئوليت فرد در تيم

فهرست مهمترين برنامههای سنگنوردی و ديوارهنوردی:
رديف

نام ديواره

منطقه

سرپرست برنامه

زمان اجرا

مسئوليت فرد در تيم

فهرست مهمترين برنامههای يخنوردی:
رديف

نام مسير

منطقه

سرپرست برنامه

زمان اجرا

4

مسئوليت فرد در تيم

پیش از اعزام

«فرم آمادگي جسماني»
نام:

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

نام پدر:

شماره كارت بيمه:

قد (:)cm

وزن (:)kg

گروه خون:

فشار خون:

حداقل ضربان قلب (استراحت):

حداكثر ضربان قلب:

محل آزمون:

تاريخ اخذ آزمون:

شماره
ايستگاه

موارد آزمون

1

تست كوپر  12دقيقه

2

پرش طول درجا

نام و امضاء آزمونگيرنده

نتيجه آزمون
متر
سانتيمتر

3

پرش جفت دو طرف

تعداد

در دقيقه

4

درازنشست

تعداد

در دقيقه

5

كشش از ميله

تعداد

5

پیش از اعزام

«فرم پرونده پزشكي كوهنوردان»

تاريخ برنامه:

عنوان برنامه:
تاريخ ويزيت:

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره شناسنامه /كد ملي:

حوزه صدور:

شغل:

قد:

وزن:

(قد)/وزن:

ميزان تحصيالت:

وضعيت تأهل:

آدرس محل سکونت:
شمارههاي تماس ضروري:
تاريخچه و سوابق بيماري
1ـ آيا در حال حاضر مشکل خاصي داريد؟

2ـ سوابق بيماريهاي سيستميك :ديابت 
آسم و تنگي نفس 

پاركينسون 

تشنج 

فشارخون 

بيماريهاي دستگاه گوارشي 

بيماريهاي قلبي و عروقي 

بيماريهاي كالژن و اسکوالر 

بيماريهاي دستگاه ادراري 
در صورت مثبت بودن توضيح دهيد.
3ـ سوابق بيماريهاي فاميلي:
4ـ اقدامات درماني انجامشده تاكنون:
5ـ سير بيماري:
 6ـ داروهاي مصرفي (نوع و مقدار مصرف):
7ـ آيا سابقه جراحي يا مصرف داروي خاصي را داريد؟
 8ـ آيا سابقه حساسيت دارويي خاصي داريد؟
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BMI

پیش از اعزام

«سوابق پزشكي»

جراحي يا توصيه شده به عمل جراحي:
مشکالت پوستي يا آلرژي:
حساسيت به داروها:
حساسيت به گزيدن حشرات:
حساسيت به گرد و غبار:
استفاده از داروهاي تجويزشده بهطور منظم:
بيماريهاي استخواني يا مفصلي:
شکستگي يا دررفتگي:
مفاصل مصنوعي و آرتروز يا درد كمر:
ايدز يا :H.I.V
بيماريهاي ذهني يا ضعف عصبي:
اعتياد به دارو يا الکل:

ضربه مغزي يا آسيب وارده به سر:
مشکالت بينايي و شنوايي:
حمالت گيجكننده غش يا تشنج:
آسم و برونشيت:
مشکالت قلبي يا تب روماتيسمي:
فشار خون باال يا پايين:
اختالالت خوني:
ديابت ،هپاتيت يا زردي:
زخم معده يا ديگر مشکالت معده:
مشکالت كليه و مثانه:
فتق (پارگي):
سرمازدگي:

بيماريهاي ديگر و ضايعاتي كه در باال به آنها اشاره نشده است:

كنترل مدارك:
گواهي صحت و سالمت:

كارت معتبر بيمه ورزشي:

عکس:
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پیش از اعزام

«اقدامات پاراكلينيكي موردنياز»

مشخصات فردی:
نام پدر:

نام:

نام خانوادگي:

تاريخ تولد:

رشته ورزشي:

سن شروع فعاليت ورزشي:

طول مدت فعاليت ورزشي به صورت حرفهاي:

اقدامات موردنياز:
الف ـ اقدامات موردنياز برای افراد زير  60سال:
Blood, Group, Rh 

CBC,diff 

U/A 

Bun, cr. 
CBS.I.G,cholesterol 

SGOT,SGPT,ALKP 
C.X.Ray 

Spirometery 

ECG 

ب ـ اقدامات موردنياز برای افراد باالی  60سال:
Tumor markers 

Densitometry 
د ـ واكسيناسيون:
هپاتيت 

مننژيت 

كزاز و ديفتري (توأم) 
تاريخ:
مهر و امضاء پزشك ويزيتكننده
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پیش از اعزام

نتايج معاينات باليني (نكات مثبت):

عالئم حياتي:
فشارخون:

تعداد ضربان قلب:

درجه حرارت:

تعداد تنفس:

1ـ سر و گردن و صورت:
2ـ مغز و اعصاب مغزي:
3ـ چشم و سيستم بينايي:
4ـ گوش و سيستم شنوايي:
 5ـ فك و دهان و دندان و لبها:
 6ـ قفسه سينه و ريهها:
7ـ قلب و عروق:
 8ـ شکم و دستگاه گوارش:
9ـ اندام فوقاني:
10ـ اندام تحتاني:
11ـ ستون فقرات و اعصاب محيطي:
12ـ وضعيت رواني ،خلقي و شخصيتي:

اقدامات پاراكلينيكي موردنياز
نتايج اقدامات پاراكلينيكي:
ارجاع به سيستم تخصصي:
متخصص (در صورت ضرورت نوع تخصص مشخص شود)
كاردرمان
فيزيوتراپيست

گفتاردرمان

مشخصات پزشك ويزيتكننده:
نام و نام خانوادگي:
شماره نظام پزشکي:
مهر و امضاء پزشك
نظريه كارشناسي كميته پزشكي فدراسيون:
نام و نام خانوادگي:
شماره نظام پزشکي:
تاريخ و مهر و امضاء پزشك كارشناس كميته پزشکي
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پس از بازگشت

پس از
«فرم مخصوص تيمهاي اعزامي به هيماليا و ساير قلل رفيع جهان»

نام قله:
موقعيت قله:
مدت برنامه:
سرپرست فني:
تعداد همتيميهاي خارجي:

بازگشت

ارتفاع:
تاريخ اعزام تيم:
نام سرپرست:
مدت حضور در كوهستان:
نتيجه تيمي:
«مشخصات اعضاء»

رديف

نام و نام
خانوادگي

استان

سمت در

شهرستان

تيم

10

ميزان ارتفاع
صعود

مالحظات

پس از بازگشت

«فرم ثبت حوادث كوهنوردي»
* تاريخ وقوع حادثه :ساعت

روز:

سال:

ماه:

* محل وقوع حادثه:
* مشخصات مصدوم:
نام و نام خانوادگي:

سن:

وزن:

جنس:

* عضويت:
هيئت كوهنوردي:
* نوع فعاليت كوهنوردي به هنگام بروز حادثه:

گروه كوهنوردي:

* سابقه كوهنوردي:

سطح آموزش كوهنوردي:

* سابقه بيماري:
علت بروز حادثه:

آزاد:

آيا ارتباطي بين بيماي قبلي و حادثه بهوقوعپيوسته وجود دارد؟
آيا مصدوم بيمه ميباشد:

سابقه مصرف دارو:

نوع مصدوميت و شدت آن:
نحوه انتقال مصدوم به ترتيب از محل حادثه:
مدتزمان انتقال به اولين مركز درماني:
* آيا هنگام بروز حادثه پزشك يا امدادگري همراه مصدوم يا گروه بوده است؟
چنانچه جواب مثبت است چه اقداماتي توسط وي تا انتقال به اولين مركز درماني به عمل آمده است.
كداميك از عوامل محيطي ،گروهي و يا نقص تداركاتي ،خطاي انساني ،جداشدن از گروه ،تاريکي و  ...در تشديد احتمـالي مصـدوميت فـرد بعـد از وقـوع
حادثه تأثير داشته است؟
* نقش سرپرست در پيشگيري يا تشديد بروز حادثه:
نقش سرپرست در هدايت تيم بعد از حادثه:

* سير درماني و نتيجه آن مختصراً شرح داده شود:

* آدرس و تلفن تماس مستقيم با مصدوم يا خانواده مربوطه:

 در صنرت ب رز حادثه ب ا ه نف ك ف م يييه يند.
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پس از بازگشت

«فرم گزارش اعزام»

نام و نام خانوادگی سرپرست برنامه:
امضاء
12

