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 مقدمه

نوردی و صعودهای ورزشی در بین عالقمنداان بده اراریدری ع،دونو اندون و       توسعه کمی وکیفی ورزش کوه

های این رشته ورزشی جذاب مسئولیت متولیان این رشته ورزشی راو در حوزه آموزش صحیح و ع،می  مهارت

ر راسدتای توسدعه و   بیش از پیش اازایش داده است. از اینرو دیگر اعالیت در کوهستان در سدایه ایمندی و د  

پذیر نیست و تربیت راهنمایانی آراه به مسائل روز ع،مدی   نوردی با راهنمایان تجربی امکان تقویت ورزش کوه

اندا باعدک کداهش حدواد  و      های متمادی در کوهستان کسب کرده ای که سال نوردی در کنار تجربه در کوه

نظر دارد برای تحقق ایدن هدام مهدا بدا همکداری       نوردی در نوردی ایمن خواها بود. لذا ااراسیون کوه کوه

در  مربدی راهنمایدان کوهسدتان   هدای   نوردی اقاان بده رراحدی دوره   مربیان و متخصصین ع،ون مرتبط با کوه

هدای آموزشدی و تداوین دوره راهنمایدان      ندوردی نمایدا. در ایدن راسدتا تجمیده دوره      های مخت،ف کوه رشته

ای  ترین دوره مورد توجه قرار رراته است. بایهی است این مقامده  اص،یها به عنوان  نوردی سطح باشگاه کوه

 باشا. های مربیگری می های سطوح باالترکه شامل دوره برای بررزاری دوره

یدا   مربی راهنمایان کوهسدتان های  همچنین با توجه به توسعه روزاازون ع،ونوتنظیا عناوین و محتوای دوره

 نوردی اجتناب ناپذیر است. های مخت،ف ورزش کوه های رشته مهارتتاکیا ویژه بر نیازهای تخصصی و 

ریدری از   های تئوری و عم،ی راهنمایان کوهستان زیر نظدر ااارسدیون و بدا بهدره     بایهی است بررزاری دوره

نوردیو زمینه را برای تربیت راهنمایان زباه و با تجربه ادراها خواهدا    مربیان و متخصصین ع،ون ورزشی کوه

 .کرد
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 : اهداف1ماده

 هدف کالن:

الم،،دی در   هداو م،دی و بدین    سطح باشگاه 3در  مربی راهنمایان کوهستان و ارتقاء سطح دانش تربیت -

 نوردی های مخت،ف کوه رشته

 اهداف اختصاصی:

پایده و  هدای   در زمینه ع،ون ورزشی و مهدارت  مربی راهنمایان کوهستانتربیت و ارتقاء سطح دانش  -

 نوردی  کوه های تکنیک

 و در سطح کشورمربی راهنمایان کوهستان مایریت یکپارچه آموزش -

 الم،،ی نهادینه کردن چرخه آموزش مطابق با استانااردهای م،ی و بین -

 آوری و ارالعات و تکنولوژی ان  ITمنای از   بهره -

جهت پیشدگیری و کداهش    مربی راهنمایان کوهستانبه عنوان  متخصص و ماهرمنای از ااراد  بهره -

 نوردی و ایجاد امنیت در برنامه های کوهحوادث

های  نوردی به عنوان مقامه دوره کوههای مرتبط با  جهت زیر شاخه رشته های مورد نیاز تجمیه دوره -

 ت،فیق ع،ا و تجربه با آموزش کاربردی رشتهمربیگری آن 

پدیش از ورود بده عرصده آمدوزش و      )تئدوری و عم،دی   در بین کدوه ندوردان    ارتقاء کیفیت آموزش -

 مربیگری.

ه مبتنی بر کمک به توسعه رردشگریو رشا های آموزشی کشورهای توسعه یاات الگوبرداری از شیوه -

 .نوردی کوهدر ورزش  زائی اقتصاد و اشتغال

نوردی و اتحادیه  الم،،ی اتحادیه جهانی کوه بین هایاستاناارد اجرای اعالیت های آموزشی منطبق با -

 .مربی راهنمایان کوهستانجهانی 
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 ضرورت و اهمیت: 2ماده 

به ویژه در بین جوانان از یک سو و ضرورت  در بین آحاد جامعه نوردی رشا ازایناه عالقمناان به ورزش کوه

ایجداد امنیدت ورزشدی در    نوردی و  آموزش صحیح این عالقمناان به منظور توسعه کمی و کیفی ورزش کوه

ها و منابه الزن برای دستیابی به این مها مهیا شود تا از هار رادتن   کنا که زیر ساخت ایجاب می کوهستانو

مربدی  شک در بین عوامل تأثیررذار در ایدن ارآیندا    ز حواد  به عمل آیا. بیها و ج،وریری ا منابه و سرمایه

سزایی هستنا لذا هررونه تدالش   مجهز به ع،ون و انون روز دارای جایگاه ویژه و نقش به راهنمایان کوهستان

هدای   بده ویدژه در دوره   مربدی راهنمایدان کوهسدتان   سازماناهی شاه برای ارتقاء سطح کیفیو انی و ع،مدی  

 ای ویژه دهی بهتر به مخاربین سطوح پایه از ضروریات و اهمیت های آموزشی برای خامت موزشی و کارراهآ

مربدی  هدای   . همچنین با توجه بده توسدعه روزاادزون ع،دونو تنظدیا عنداوین و محتدوای دوره       برخوردار است

ندوردی   ف ورزش کدوه هدای مخت،د   های رشته با تاکیا ویژه بر نیازهای تخصصی و مهارت راهنمایان کوهستان

زیدر نظدر    مربدی راهنمایدان کوهسدتان   های تئوری و عم،دی   اجتناب ناپذیر است. بایهی است بررزاری دوره

مربدی  ندوردیو زمینده را بدرای تربیدت      ریری از مربیدان و متخصصدین ع،دون ورزش کدوه     ااراسیون و با بهره

 ها اراها خواها کرد. سطح باشگاه راهنمایان کوهستان

 تعاریف: 3ماده

 نوردی کوهتیمهای  نوردی کوهها ودانش مرتبط با  با مهارتشود که  به اردی ارالق می راهنمای کوهستان:

هدای صدادره از سدوی     بدر اسداد دسدتورالعمل    را در منارق کوهستانی و ربیعت هاایت و راهبری نموده و

 را راهنمایدان کوهسدتان  مربدی  دوره هدای آموزشدی    بدا مواقیدت  نوردی و صعودهای ورزشی  یون کوهااراس

  .رذراناه باشا
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رکت و مواقیدت  نورد با توجه به تجربه و دانش خود پس از ش یک کوه :مربی راهنمایان کوهستانسطوح 

ندوردیو در یکدی از    مرتبط با کوه ها و دانش های و کسب مهارت های آموزشی کارراههای آموزشی و  در دوره

  ریرد. الم،،ی قرار می هاو م،ی و بین سطوح راهنمای کوهستان سطح باشگاه

)راهنمایدان  بدا توجده بده ردرایش مربورده      شدود کده     رفته می اردیبه  راهنمای کوهستان سطح باشگاه:

مجداز بده   سطح باشگاه  نوردی با اسکی  کوه نوردیو نوردیو سنگنوردی ربیعتو یخ نوردیو غارنوردیو دره پیمایی و کوه کوه

ندوردی   هدای کدوه   در اعالیتبه عنوان سرپرستو مسئول انی یا راهنما  باشگاهی نوردی های کوه همراهی تیا

  باشا. میدر داخل کشور شاه  رشته مشخص

همراهدی  مجداز بده   با توجه به ررایش مربوره   شود که رفته می به اردی کوهستان سطح ملی: یراهنما

ندوردی   هدای کدوه   اعالیدت  در سرپرستو مسئول انی یا راهنما داخ،ی و خارجی به عنوان نوردی های کوه تیا

  باشا. می  کشور داخل در نوردی رردشگری کوه های شرکت و نوردی های کوه رشته مشخص شاه در باشگاه

بده ردرایش مربورده مجداز بده      با توجه   شود که رفته می به اردی المللی: راهنمای کوهستان سطح بین

هدای   سرپرستو مسدئول اندی یدا راهنمدا در اعالیدت      داخ،ی و خارجی به عنوان نوردی های کوه همراهی تیا

نوردی در خارج کشدور   های رردشگری کوه نوردی و شرکت های کوه نوردی رشته مشخص شاه در باشگاه کوه

  باشا. )منطقه مجاز  می

شدود کده بده     هایی رفته مدی  به مجموعه ع،ونو انونو دانش و مهارت نوردی: درکوهها و علوم پایه  مهارت

شود. این ع،ونو  نوردی در شروع اعالیت به کارآموزان آموزش داده می های مرتبط با کوه عنوان اصول و دانش

داده های آموزشی و در یک دوره زمانی حدااقل دو سداله بده کدارآموزان آمدوزش       ها در دوره دانش و مهارت

 شود. می
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 وضع موجود

و نظرسنجی به عمل آماه از پیشکسوتانو اسداتیا و کارشناسدان    اکری با توجه به نیازسنجی به روش بارش

کده  های کوهسدتانی   توانا نیاز اعالیت شودو نمی های آموزش مربیگری که ها اکنون بررزار می منتخب  دوره

نوردی را بده کدارآموزان    های مرتبط با کوه ریرد را تامین کنا و مربیان تنها آموزش حاضر صورت می در حال

دهنا ولی برای حضور در کوهستان و بازرشت بده سدالمتو نیداز بده راهنمایدانی وجدود دارد کده         انتقال می

 داشته باشنا.به عهاه نوردان را  مسئولیت راهبری کوه

 

 وضع مطلوب

های مرتبطی مطابق با استاناارد جهانی رراحی کرده است که نهایتاً بده   ا این ااراسیون دورهدر همین راست 

 شود. و مربیگری منجر می مربی راهنمایان کوهستاندریاات رواهینامه 

نیازهدای آن مشدخص شداه و     سازی و پیشنیازها و هدا  ها با توجه به شرایط و اق،یا کشورمان بومی این دوره

 با این استاناارد اجرایی شود.ها مطابق  دوره
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ها به شرح زیر  سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستانهای مختلف  :گرایش4ماده 

 است:

 نوردی پیمایی و کوه های کوه سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان .1

 های سنگنوردی ربیعت سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان .2

 های یخنوردی سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان .3

 های غارنوردی سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان .4

 نوردی های دره سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان .5

 نوردی با اسکی های کوه سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان .6

هیا  راهنمیا  هوهای اک بیود  و بیه هیی  گذارنیدک دور  نشیاک دهنید   مربی  راهنماییاک هوهای اکدریافت گواهینامه  تبصره:

 عنواک به منزله آشنای  هامل با مناطق هوها ان  اراار هشور نیات.

 مربی راهنمایان کوهستاندریافت گواهینامه ضوابط و شرایط : 5ماده 

 شرایط عمومی -الف

 مربی راهنمایان کوهستانشرایط عمومی  -1

 ایران تابعیت دولت جمهوری اسالمی -

 سال سن 22داشتن حااقل  -

 نااشتن سابقه محکومیت جزایی با تاییا مقامات ذیصالح و عان اشتهار به اساد اخالقی -

 های آموزشی های کارآموزی، پیشرفته و کارگاه شرایط عمومی دوره  -2

 سال تمان 91حااقل  -

 بیمه ورزشی سال جاری -

 رواهی صحت و سالمت از پزشک -

 تکمیل ارن پذیرش -
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 اختصاصیشرایط  :ب

 به شرح زیر: مربی راهنمایان کوهستانهای مختلف  های مرتبط با گرایش گذراندن دوره
 

 نوردی   پیمایی و کوه های کوه سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان -1
 کارآموزی کوه پیمایی -9-9

 کارآموزی سنگنوردی -2-9

 کارآموزی برم  -3-9

 پیشراته سنگنوردی -4-9

 پیشراته برم و یخ -5-9

 نجات انیدوره  -6-9

 نما خوانی و کار با قطب کارراه آموزشی نقشه -7-9

 GPSکارراه آموزشی  -1-9

 کارراه آموزشی هواشناسی کوهستان -1-9

 بهمن شناسی/ برم در کارراه آموزشی نجات -91-9

 کارراه آموزشی پزشکی کوهستان -99-9

 کارراه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان -92-9

 کارراه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان -93-9

 

  

 

 های سنگ نوردی طبیعت سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان  -2
 پیمایی کارآموزی کوه -9-2

 نوردی کارآموزی سنگ -2-2

 پیشراته سنگنوردی -3-2

 نوردی دوره دیواره -4-2

 نجات انیدوره   -5-2

 نما خوانی و کار با قطب کارراه آموزشی نقشه -6-2

 GPSکارراه آموزشی  -7-2

 کارراه آموزشی هواشناسی کوهستان -1-2

 کارراه آموزشی پزشکی کوهستان -1-2

 کارراه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان -91-2

 کارراه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان -99-2
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 های یخ نوردی سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستان  -3
 پیمایی کارآموزی کوه -9-3

 برم کارآموزی  -2-3
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 ها سطح باشگاه مربی راهنمایان کوهستانها برای دریافت گواهینامه  دوره ستلی

 نیاز پیش عنوان دوره ردیف
مدت 

 دوره

تعداد نفرات 

 کننده شرکت

تعداد 

 مدرس

تعداد 

 مربی

 - 9 31 روز 9 - آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستانکارگاه  9

 - 9 31 روز 9 - کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان 2

 - 9 31 روز 2 - کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان 3

 - 9 92 روز 2 - نما خوانی و کار با قطب کارگاه آموزشی نقشه 4

 - 9 92 روز 3 - پیمایی کارآموزی کوه 5

 - 9 92 روز 2 پیمایی کارآموزی کوه مبانی جستجو در کوهستانکارگاه آموزشی  6

 9 9 1 روز 3 پیمایی کارآموزی کوه نوردی کارآموزی سنگ 7

 9 9 1 روز 3 پیمایی کارآموزی کوه کارآموزی برف و یخ 1

 9 9 1 روز 3 نوردی کارآموزی سنگ نوردی کارآموزی دره 1

 - 9 92 روز 2 - دوره غارپیمایی 91

 - 9 31 روز 9 دوره غارپیمایی زمین شناسی و مورفولوژی کارست 99

 9 9 1 روز 3 دوره غارپیمایی کارآموزی غارنوردی 92

 - 9 92 روز 3 دوره غارپیمایی برداری غار نقشه 93

 GPSکارگاه آموزشی کار با  94
خوانی  کارراه آموزشی نقشه

 نما و کار با قطب

 روز 2
92 9 - 

 - 9 5 روز 4 نوردی کارآموزی سنگ سنگنوردیپیشرفته  95

 - 9 4 روز 3 پیشراته سنگنوردی نوردی دوره دیواره 96

 9 9 1 روز 2 پیشراته سنگنوردی مبانی نجات فنی 97

 - 9 5 روز 4 کارآموزی برم و یخ پیشرفته برف و یخ 91

 9 9 92 روز 2 کارآموزی برم و یخ نوردی با اسکی کارآموزی کوه 91

 - 9 5 روز 3 پیشراته برم و یخ دوره آبشار یخی 21

 - 9 92 روز 2 پیشراته برم و یخ کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی( 29

 9 9 5 روز 4 نوردی کارآموزی دره نوردی پیشرفته دره 22

 9 9 6 روز 4 کارآموزی غارنوردی پیشرفته غارنوردی 23

 9 9 92 روز 3 غارنوردیپیشراته  امداد و نجات در غار 24

نوردی با  کارآموزی کوه نوردی با اسکی پیشرفته کوه 25

 اسکی

 9 9 92 روز 3
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 های آموزشی دورهپیوستگی و سلسه مراتب نمودار 
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 ج: شرایط صدور حکم

های  بنا )ب   و دریاات رواهینامه 5ماده پس از رذرانان تمامی دوره های مرتبط درج شاه در  .9

و   http://portal.msfi.ir/Login.aspxمربوره و مراجعه به پرتال جامه ااراسیون به آدرد  

 در صفحه شخصی خود تقاضای صاور حکا راهنمای کوهستان را ثبت نماینا.

در استان مورد و ااراسیون ها  باشگاهرونا صاور احکان مربوره به صورت اتوماسیون و پس از تاییا  .2

 نظر متقاضی قابل صاور می باشا.

 د: شرایط ارتقاء 

 مربی راهنمایان کوهستانشرایط ارتقاء 

 راهنمایان م،ی کوهستان می بایست در آزمون راهنمای م،ی بعا از های  برای شرکت در دوره

ق،ه در سراسر کشور  51رذشت سه سال و ارائه رزومه اعالیت در باشگاه و سرپرستی بیش از 

 شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون در دوره شرکت نماینا. 

 ی های آموزش های کارآموزی، پیشرفته و کارگاه شرایط ارتقا در دوره

  91در درود عم،ی به شرط نااشتن نمره زیر  94در تئوری و معال  92کسب نمره 

 نیاز شرط ارتقا و حضور در سطوح باالتر آموزشی  های پیش کسب نمره قبولی و رذرانان مواق دوره

 99و نمودار صفحه  91 با توجه به جاول صفحهاست. 

  می  مربی راهنمایان کوهستانش های در یکی از ررای 3جهت شرکت در دوره های مربیگری درجه

بایست دو سال از کارآموزی رشته مربوره یا یک سال از راهنمای کوهستان رشته مورد نظر رذشته 

 باشا.

 

 

http://portal.msfi.ir/Login.aspx
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تیاریخ   در آموزشیی  اجراییی و سرفصیل دروس   دستورالعملماده به انضمام  5این آیین نامه در 

و رسیده  نوردی و صعودهای ورزشی مجمع و هیات رئیسه فدراسیون کوه به تصویب   3/12/1325

 الزم االجرا می باشد.
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اجرایی دستورالعمل  

 های آموزشی ،پیشرفته و کارگاه های کارآموزی دوره 

 مقدمه:

تعیدین وادایف و    مربدی راهنمایدان کوهسدتان   هدای آموزشدی    نامه دوره به منظور هماهنگی در اجرای آیین

ل ها و روشن نمودن مواد مندارج در آیدین نامده دسدتورالعم     چگونگی تعامل ااراسیون با ارکان اجرایی دوره

هدای   هدا در اجدرای دوره   هدای ورزشدی اسدتان    و هیئتها ابالغ می رردد. ک،یه باشگاهاجرا اجرایی ذیل جهت 

ریدزی آموزشدی وزارت ورزش و جواندان و مفداد      از سوی داتر برنامده  یآموزشی مک،ف به رعایت اسناد ابالغ

 باشا. نوردی می ااراسیون کوه مربی راهنمایان کوهستانهای آموزشی  نامه دوره آیین

 

   الف: کلیات

 نامده  بایسدت بدا آیدین    می ها باشگاهنوردی در سطوح  کوههای آموزشی ااراسیون  بررزاری ک،یه دوره -9

نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران منطبق بدوده و    ااراسیون کوه های آموزشی دوره

 مجوز بررزاری منوط به دارا بودن ک،یه شرایط منارج در این دستورالعمل خواها بود. 

درخواسدت بده صدورت    هدا   یا هیات شهرسدتان ها  پس از نیاز سنجی توسط باشگاه: وزاراینا اخذ مج -2

 شودو پس از تاییا توسط هیات استان و ااراسیون ااراسیون ارسال میو  هیات استان بهاتوماسیون 

 شود. مجوز بررزاری دوره به صورت اتوماسیون صادر می

 

 ب: ضوابط اجرایی

 فرآیند دوره آموزشی -1

 و داور،بدان  هدای مخاربدان    ها با توجده بده درخواسدت    های شهرستان  ها و هیات نیاز سنجی: باشگاه

 نماینا. های آموزشی می ریزی دوره آموزشی اقاان به رراحی و برنامهشرکت در سطوح مخت،ف 
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 ریزی: پس از نیاز سنجی و ثبت نان اولیه داور،بان بررزار کنناه اقداان بده انتخداب     رراحی و برنامه

مارد و مربیان دوره آموزشیو هماهنگی الزن با داور،بان جهت ثبت نان در پرتال آموزشی و تهیده  

 متناسب با دوره و مشخص نمودن مکان بررزاری دوره می نمایا. تجهیزات الزن و 

یک هفته پیش از تاریخ مورد نظرو درخواست بررزاری دوره با مشخص نمودن مارد/ مربیو تداریخ  

دقیق و محل بررزاری توسط بررزار کنناه در پرتال ثبت و هیات استان بررسی نموده و در صدورت  

 توانا اقاان به بررزاری دوره نمایا.  می تاییا هیات استانو بررزار کنناه

ها بایا ابتاا شخصا اقاان به ثبت نان و عضویت در ااراسیون نماینا. پس از  متقاضیان حضور در دوره

ثبت نانو بررزار کنناه اقاان به ثبت نان داور،بدان در دوره بده صدورت الکترونیدک نمدودهو لیسدت       

 شود.  متقاضیان حضور در دوره به داشبورد مارد و مربی ارسال می

 نامه و ررح درد ااراسیون با حضدور مدارد و    ها ربق شیوه های شهرستان هیاتها و  اجرا: باشگاه

مربی و داور،بان در منطقه مناسب با در نظر رراتن شرایط ایمنی کامل نسدبت بده برردزاری دوره    

نماینا. در پایان دوره کارآموزان توسط مارد و مربی مورد ارزیابی قرار رراته و با توجه به  اقاان می

 شونا. نامه قبول یا مردود می ولی شیوهشرایط قب

 های اثر بخشی سطح یک )واکنش  توسط کدارآموزان تکمیدل و    اثربخشی: به صورت اتوماسیون ارن

 شود.  وسی،ه کمیته آموزش اثربخشی دوره سنجیاه می به

 کارآموزان در ابتاای دوره توسط مارد یا مربی با ررح پرسش کتبی یا شفاهی مورد ارزیابی اولیده 

 ریرد. اثربخشی سطح دو )یادریری  و در پایان دوره مورد ارزیابی مجاد و نهایی قرار می

 

  :زمان برگزاری  -2

هدایی   ها بستگی به دوره آموزشی و همچنین شرایط منطقده برردزاری دارد. دوره   اصل بررزاری دوره

شود. در مندارق ررمسدیر و    نوردی از اواخر زمستان تا اواخر پاییز بررزار می پیمایی و سنگ ماننا کوه

برردزاری در   های جنوبی با توجه شرایط آب و هوایی پس از استعالن و تاییا توسط ااراسیونو استان
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هایی ماننا بهمن شناسیو برم و یخو آبشدار یخدی و ... در اصدل     پذیر است. دوره اصل زمستان امکان

هایی که در سالن بررزار می شود  دوره شونا.  زمستان و اوایل بهار با توجه به شرایط بررزار منطقه می

 دیت زمانی ناارد.هایی ماننا کارراه آموزشی ناوبریو جی پی اد و... محاو و یا دوره

 : مدت زمان برگزاری -3

 است. 96صبح تا  7ساعت  ازساعت  1ها و کارراهی آموزشی روزانه  مات زمان بررزاری دوره 

 

 : وضعیت منطقه برگزاری -4

 دارا بودن شرایط ربیعی و جغراایایی متناسب با دوره مورد نظرو برخورداری از ایمنی کامل

 

 آموزشی های کارآموزی،پیشرفته و کارگاهشرایط صدور احکام  -5

های آموزشی به صورت اتوماسیون و توسط هیات استان  های آموزشی و کارراه صاور رواهینامه تمامی دوره 

لیست دوره را تاییا و بده برردزار    ومارد پس از بررزاری دوره و ثبت نمرات بررزار کنناه صادر خواها شا.

ریق بررزار کنناه برای صاور حکا بده هیدات اسدتان و ااراسدیون ارسدال      و از ر خواها دادکنناه بازرشت 

 چاپ خواها شا.احکان حضور در دوره شود و بعا از تاییا ااراسیون در هیات استان مربوره  می

 

 مدرسان و مربیان دوره: ضوابط ج

 دارای مجوز بازآموزی 3های مقاماتی توسط مارسان درجه  دوره -

 دارای مجوز بازآموزی  2های پیشراته توسط مارسان درجه  دوره -

 های آموزشی توسط مارسان مربوره کارراه -

مارسان و مربیان بعا از شرکت در بازآموزی که هر سه سال یکبار بررزار و نتیجه بازآموزی توسدط   -

 کمیته آموزش در پرتال جامه ااراسیون ثبت میشود مجاز به تاریس خواهنا بود. 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 

 

97 

 

 تخاب مارد و مربی توسط باشگاه و هیات شهرستان با تاییا هیات استان و ااراسیونان -

 

 د: ضوابط انضباطی

آموزشی ااراسیونو کمیته آموزش ااراسیون  دستورالعملهای آموزشی ربق  در صورت عان بررزاری دوره

 مورد تخ،ف را بررسی و صاور رای نمایا. درخواست کمیته انضباری نمایا و می توانا

در صورتی که تخ،فات خارج از مسائل انی باشا به دستور رئیس ااراسیون و با حضور نمایناه : 1تبصره

 .حراست و اعضای کمیته انضباری ج،سه بررزار خواها شا
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  ضوابط مالی :ه

 شود. کننده به اساتید پرداخت میاساتید به شرح جدول زیر توسط برگزار   الزحمه حق

 )ریال به ازای هر روز( 1325جدول پرداخت حداقل دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی در سال 

 دستمزد روزانه سمت  

دو
 ره

ی
ها

آ 
از

/ ب
ی 

زش
مو

آ
ها

دو
 ار

ی/
وز

م
 

 دوره کارآموزی مقدماتی
 1211111 مدرس

 224111 مربی ) کمک مدرس (

 دوره کارآموزی پیشرفته 
 1321111 مدرس

 221111 مربی )کمک مدرس(

دوره های طراحی / داوری /مربیگری/ مدرسی 

مربیی راهنماییان   نوردی /  / بازآموزی /هیمالیا

  کوهستان

 1225111  1مدرس درجه 

 1463111 1مربی )کمک مدرس( درجه 

 1512111  2مدرس درجه 

 1144111 2مربی )کمک مدرس( درجه 

 

 1715111 ی مدیر مسئول سرپرست 

 1512111 ناظر

 0001111 تدارکات و پشتیبانی
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 باشد: های آموزشی به شرح زیر می های آموزشی و کارگاه هزینه دوره

 عنوان دوره آموزشی ردیف
کننده  هزینه شرکت

 )ریال(

حداکثر ظرفیت 

 دوره

تعداد روز 

 دوره

 3 92 111/751 کارآموزی کوهپیمایی 9

 3 1 111/951/9  ودره نوردی کارآموزی سنگنوردی 2

 3 1 111/251/9 کارآموزی برم و یخ 3

 4 1 111/251/9 کارآموزی غارنوردی 4

 3 1 92511111 با اسکی نوردی کوهکارآموزی  5

 2 92 111/611 نما خوانی و کار با قطب کارراه آموزشیو نقشه 6

 4 5 111/651/9  و دره نوردی پیشراته سنگنوردی 7

 3 4 111/111/9 نوردی  دوره دیواره 1

 4 5 111/751/9 پیشراته برم و یخ 1

 3 5 111/651/9 دوره آبشار یخی 91

 5 5 111/111/2 پیشراته غارنوردی 99

 4 5 9751111 با اسکی نوردی کوهپیشراته  92

 GPS 111/711 92 2کارراه آموزشی  93

 2 31 111/511 پزشکی کوهستانکارراه آموزشی مقاماتی  94

 2 92 111/111 شناسی  کارراه آموزشی نجات برم )بهمن 95

 2 1 111/951/9 کارراه آموزشی نجات انی 96

 2 92 111/111 کارراه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان 97

 9 31 111/351 کارراه آموزشی هواشناسی کوهستان 91

 9 31 111/351 کوهستانکارراه آموزشی حفظ محیط  91
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 شود. های کارآموزی محاسبه می بر حسب دوره 6الی  9الزحمه مارسان و مربیان از ردیف  حق :2تبصره

 .شود های پیشراته محاسبه می بر حسب دوره91الی  7الزحمه مارسان و مربیان از ردیف  حق :3تبصره

تصویب هیات  بعا از  تغییراتدر صورت نیاز به این جااول هر ساله مورد بازبینی قرار رراته و   :4تبصره

 . اعالن خواها شارئیسه 

 

 

 

 و. امور پشتیبانی

باشدا   لوازن و تجهیزات عمومی توسط بررزار کنناه دوره و لوازن انفرادی به عهاه شرکت کنناران دوره مدی 

 .مربی دوره قرار میگیردکه قبل از شروع دوره ربق جاول زیر تهیه و در هنگان بررزاری در اختیار مارد و 

 

 

 

 های آموزشی به شرح جاول صفحه  لیست لوازن و تجهیزات دوره های کارآموزیو پیشراته  و کارراه

 بعا می باشا.
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 های آموزشی و کارگاه ، پیشرفته کارآموزیدوره های لیست لوازم و تجهیزات 

 کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان

 اازار نوشتو  ...  و برد وایت تخته پرژکتورو ویائو) بصری و سمعی تجهیزات

 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

 اازار نوشت و...   و برد وایت تخته پرژکتورو ویائو) بصری و سمعی تجهیزات

 کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

 اازار نوشت و...   و برد وایت تخته پرژکتورو ویائو) بصری و سمعی تجهیزات

 نما  قطب با کار و خوانی نقشه کارگاه آموزشی

 و...و کدش  خط نقالهو:  اازار نوشت آموزشیو منطقه 9025111 نقشه پشتیو کوله ارتشیو نمای قطب ربیعتو مناسب کفش و پوشاك

 روزانه تغذیه راهپیماییو کفش

 پیمایی کارآموزی کوه

 می،یمتر7  قطر رناب) انفرادی رنابو آاتابی کاله و آبو عینک پوشتیو قمقه کوله نیازو مورد انی مناسبو لوازن پوشاك و کفش

 اازار نوشتپیماییو تغذیه و  و باتون کوه متر 6 رول به

 کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان

 و کفش و پوشاك مناسباازار نوشت و...   و برد وایت تخته پرژکتورو ویائو) بصری و سمعی تجهیزات

 نوردی کارآموزی سنگ

 سدانتو رنابچده   921 و 61 عداد  دو ادرودو اسد،ینگ   عدادو هشدت  3 پدی   کاسکوکارابین سنگنوردیوکاله مناسبو هارنس پوشاك

 حمایت ابزار انفرادیو رنابچه ح،قهو یک نفر دو هر رناب عادو 3 درا کوئیکاتوبالكو

 کارآموزی برف و یخ

ح،قدهو   یک نفر دو هر عادو رناب 3 ساده عادوکاربین 3 پی  هارنسوک،نگوکارابین کاسکو کاله مناسبو کفش و دستکش پوشاكو

 عاد یک درا کوئیکحمایتو  ابزار سانتو ابزارارودو 921 و 61 عاد دو اس،ینگ انفرادیو رنابچه

 نوردی کارآموزی دره

کرول و پارکدابو   یومار و ابزار ارودو ابزار صعودعادو 2عادو کارابین ساده  6نوردیو وت سوتو کاله کاسکو کارابین پی   هارنس دره

و کیسده رندابو   ندوردی  درهمتری هر دو نفرو محااظ رنابو کوله 51 نوردی درهرنابچه پروسیکو رناب انفرادیو نوار تسمهو رناب 

 دستکش ارودو سوتو خود حمایت

 دوره غارپیمایی

و چراغ پیشانی دو عاد و دو اازار نوشتچکمه و دستکش مناسب غارنوردیو لباد یکسره مناسب غارو ساك غارنوردیو کاله کاسکو 

 ست باتری اضااهو پوشاك مناسب تا محل غارو آب و تنقالت

 زمین شناسی و مورفولوژی کارست

 اازار نوشت و...   و برد وایت تخته پرژکتورو ویائو) بصری و سمعی تجهیزات

 کارآموزی غارنوردی

 کوبی روللوازن  عادو 5عادو تسمه در سایز مخت،ف  21پی   ح،قهو کارابین ساده و4رناب استاتیک و تجهیزات تیمی

عداد و   5عدادو کدارابین سداده     4کفشودستکش و لباد مناسبو ساك غارنوردیو کداله کاسدکو کدارابین پدی      وتجهیزات انفرادی

)هارنس و کارابین پدی  ندیا دایدرهو کدرول و      متر رناب دینامیک تک رنابو ست غارنوردی 3راوی کوتاه و ب،نا یا اازارو دن  نوشت

 تورسف یومار و پارکابو ابزار ارود غارنوردی 
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 برداری غار نقشه

 پرژکتورتخته وایت برد و ویائو  عادو 4عادو متر نواری یا متر دیجیتال  4کامپکس ک،ینومتر :تجهیزات تیمی

چکمهو دستکش و لباد یکسره مناسب غارو روشی ت،فن یا تب،دت انارویدایو سداك غداروکاله کاسدکو چدراغ       : تجهیزات انفرادی

ماادو پاك کنو نقالهو برره شطرنجی پدرد شداهو    :اازار نوشتو کابل مربورهو لب تاپو ا،ش مموریو  gpsپیشانی و بارری اضااهو 

 ستی مناسبمقااری نخو تخته شاسی یا زیر د

 GPSکارگاه آموزشی کار با 

 راهپیماییو تغذیه و کفشاازار نوشتآموزشیو  منطقه 9025111 پشتیو نقشه ادو کوله پی ربیعتو جی مناسب کفش و پوشاك

  روزانه

 پیشرفته سنگنوردی

 61 عداد  4 عدادو اسد،ینگ   5 سداده  عدادوکارابین 5 پی  سنگنوردیوکارابین کاسکوکفش سنگنوردیوکاله مناسبو هارنس پوشاك

 ادرودو ابدزار   و حمایدت  ابزار انفرادیو رنابچه ح،قهو یک رناب عادو 91 درا عادوکوئیک 3 اتوبالك سانتو رنابچه 911و951و921و

 کیلو قرقره رکابو آچار بیسیکو پ،ه راپمن بالك تی یومار صعود ابزار میخو چکشو  کا ترای کیل ارنا میانی

 نوردی دوره دیواره

بارو ست باال کشی دیواره و رناب صعود ) نیا رناب  و رناب باال کشی ) تدگ الیدن  و هدارنسو کداله      کیسهو مانی چادر و لوازن شب

هر  درا کوئیککاسکوکفش سنگنوردیو لوازن خود حمایتو کارابین پی  و ساده به تعااد الزنو ابزار حمایت و ارودو رنابچه انفرادیو 

کاو هگدزان و... هدر نفدر از     سایزهای مخت،فو ابزارهای میانی }ابزار های غیر کوبشی مثل کیلو ارناو ترای عادو اس،ینگ در 95نفر 

  و.....  92و یک عاد 91عاد )نه عاد 91هر نوع یک دست کاملو ابزارهای کوبشی مثل انواع میخو رول بولت و صفحه پالك هر نفر 

و کدوبی )دسدته رولو متده در سدایزهای مدورد نیداز و...         لدوازن رول  ها و...  وكوسایل مختص صعود مصنوعی )پ،ه رکابو انواع هو {

بدالكو میکدرو ترکشدنو قرقدره و...و     اندواع لدوازن باالکشدی: یومدارو راپ مدنو تدی       و چکشو آچار کیلو رنابچه اتو بالك )پروسدیک  

 مانی و کمپ لوازن شبهای اولیهو  اازارو تغذیه مورد نیاز دورهو پوشاك و کفش مناسبو کیت کمک نوشت

 مبانی نجات فنی

 بارو رناب تقسیا کارو صفحه دستکشو رناب برش جهت چاقو  عادو 6 مخت،ف سایزهای در اس،ینگ یکطراهو شوناه قفل ابزارهای

 سایزهای در پروسیک رنابچه مترو 99 الی 6 رول به انفرادی رنابچه و متر51 رول به می،یمتری 99 الی 9105 قطر به دینامیک

 99 شکل بیزی پی  کارابینو عاد 9 ترکشن مینی عادو  قرقره2 مینی کوچک عادو قرقره 9 مینی جی دوبل قرقرهو عاد 1 مخت،ف

 رکاب پ،ه با سنگنوردیو یومار انیو  هارنس لوازن حمل کیسهو کاسک کرولو کاله حمایل بنا و اتوالكو کرول ارود ابزار عادو

 پیشرفته برف و یخ

 کاسکو کاله آاتابیو کوهنوردیو عینک صنالی حم،هو کوله پشتیو اصلوکوله مناسب نوردیو لباد یخ و کوهنوردی مناسب کفش

 رترو آبو ضا جفتو لباد یک نفرو یومار هر برای انفرادی ح،قهو رناب یک نفر دو هر صعود و رناباازار نوشتت،سکوپیو  بارون

 نظیر) حمایت ارودو ابزارو روزانه تغذیه مانیو شب لوازن انفرادیو دستکشو لوازن روکش و دستکش یخو چکش و تبر کرامپونو

 اتوب،وك جهت ن.ن6 رنابچه حمایتو و ارود کوهنوردیو ابزار ک،نگو برم نبشی یا و لوله لنگرو نظیر میانی حمایت و  … و ریورسو

 عاد 5 اس،ینگ عادو91 ساده کارابین و عاد 4 دار پی  و کارابین پروسیک)

 نوردی با اسکی کارآموزی کوه

  میدل  7) انفدرادی  رنابچه اسکیو کوه بارون اسکیو کرامپون اسکیو پوست اسکیو کوه کفش و تورینگ) اسکی کوه ایکس و چوب

 صدعود  مناسدب  پوشداك  کاسدکو  کداله  صدعودو  سبک ک،نگ و عاد 9) ساده کارابین و عاد 9) پی  کارابین کفشو متروکرامپون 91

  ست 4) برم بیل و سونااژ میلو  عاد 4) بهمن در جستجو دستگاه ،امااد پک زمستانهو
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 دوره آبشار یخی

 وعاد 3 درا کوئیکو 921 تسمهو عاد سه نفر هر یخ پی و مناسب کفش و کرامپونو یخ تبرو دار ویزور ترجیها کاسکت کاله

 یک برای ح،قه 3 ب،نا رنابو اولیه های کمک کیتو مناسب پوشاكو هارنسو حمایتی ابزارو اباالهوك آچارو عاد 3 پی  کارابین

 کالد

 کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی(

و کفش و پوشاك مناسبو کداله کاسدکو میدل سدونااژو     اازار نوشت و...   و برد وایت تخته پرژکتورو ویائو) بصری و سمعی تجهیزات

 نوردی کوهوک،نگ و باتون انفرادیبیل برمو اره برمو دستگاه جستجو در برمو رناب 

 نوردی پیشرفته دره

عداد )یکدی از آنهدا هشدت ادرود       2عادو ابزار ادرود  6عادو کارابین ساده  1نوردیو وت سوتو کاله کاسکو کارابین پی   هارنس دره

عدادو رنداب انفدرادیو تجهیدزات      2درا  پروسدیک و کوییدک   VT) ساده باشا و ابزار صعود یومار وکرول و پارکابو رنابچه پروسیک

متری هر نفدر بده همدراه کیسده رنداب       51نوردی  و نوار تسمه کارراهیو رناب دره91عاد ب،ت وپالك  5کوبی کامل به همراه  رول

 نوردیو دستکش ارودو سوتو خود حمایت  دوسرو محااظ رنابو کوله دره

 پیشرفته غارنوردی

عدادو اسد،ینگ    91عادو سیمپل و شانت دو عادو رول و صفحه  31رناب استاتیک هر نفر یک ح،قهو کارابین  ؛گروهیتجهیزات 

 عادو رکاب دو جفتو رناب دینامیکو ابزار حمایت 5

) چکدشو مشدتی رول   کدوبی  رولکاسکو ابدزار   کاله مناسبو دستکش غارنوردیو ساك مناسبو لباد کفش و تجهیزات انفرادی؛

و چراغ پیشانی دو عاد به همدراه بداتری اضداایو    اازار نوشتو صفحه پالك و ست کامل غارنوردی به اضااه پنتینو  کوب و متهو رول

 عاد 6عادم کارابین پی   5عادو کارابین ساده  9قرقره ساده 

 امداد و نجات در غار

 عادو کارابین 9 ترکشن مینی و 9 پروترکشنشارژیو  دریل عادو 21 پی  و ح،قهوکارابین ساده 3 استاتیک رناب :تجهیزان تیمی

 عادو ت،فن غار 4 بیسیا پروژکتورو ویائو برد وایت به مجهز و مناسب عادو کالد 91 چسبی و مکانیکی رول عادو انواع 6 اتومات

 یک ینامیکد رناب عادو 3 ایکس و 3 رسکیو قرقره تیمی برانکاردو اولیه های عادوکمک 2 تانان قرقره عادو 2 عادو استاپ 4

 عاد 2 میل 1 رنابچه ح،قهو

 کارراهی رنابچه مناسبو عادو دستکش 6 ساده غاروکارابین ساك غارو یکسره چکمهو لباد غارو مناسب کفش:تجهیزات انفرادی

 ست اضااهو بارری و عاد 2 پیشانی چراغ ایمنیو کاله عادو 9 رسکیو قرقره عادو 6 پی  کارابین استاتیکو می،ی متری 99 عاد 2

 واازار نوشتکمپو  و مانی شب اولیهو لوازن های کمک کیت+  بقا کیت عادو 5 صفحه و رول عادو دو ب،نا و تسمهکوبی رول کامل

 روزانهو تغذیه ح،قهو  یک متر می،ی 99 تا 91 سایز  استاتیک رناب

 پنتینو ب،نا و کوتاه راوی دن و ارود ابزارو تورد و کرول ،پارکابی و یومار: شامل غارنوردی کامل ست

 نوردی با اسکی پیشرفته کوه

  میدل  7) انفدرادی  رنابچه اسکیو کوه بارون اسکیو کرامپون اسکیو پوست اسکیو کوه کفش و تورینگ) اسکی کوه ایکس و چوب

 و 61 تسدمه  و عداد  4) ساده کارابین و عاد 3) پی  کفشوکارابین کرامپون و متر 51 نفر دو هر) آب ضا 105  صعود رناب مترو 91

 بیدل  و سدونااژ  میل بهمنو در جستجو دستگاه صعودو سبک ک،نگ هارنسو حمایتو و ارود ابزار و عاد 2) پروستیک رنابچه و921

 امااد اسکیوکیت حمل قاب،یت با مناسب پشتی کوله زمستانهو صعود مناسب پوشاك کاسکو کاله برمو
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 : ز: الزامات

 هدای داندش اازایدی و     )شدرکت در دوره  مجدوز آمدوزش باشدنا.   بایست دارای  مارسان و مربیان می

 های بازآموزی با اعتبار سه ساله   دوره

 تداریس به مجاز های کارآموزیو مربیان درجه دو  دوره تاریسبه  مجازدرجه سه  و مربیان مارسان 

 باشنا.  های پیشراته و کارآموزی می دوره

 بررزار خواها شا. مربورههای آموزشی توسط مارسان  کارراه 

   هستنا.های تعیین شاه  ات و ررایشدرجبا  ها مطابق دوره تاریسبه  مجازمارسان و مربیان  

 که توسدط بخشدنامه هدای ااراسدیون اعدالن       متناسب با اصل می بایست آموزشیو یا کارراه   دوره

 میشود بررزار رردنا. 

  بررزار شونا. به ایمنی کامل منطقهتوجه و با منطقه مناسب  درو یا کارراه آموزشی  دوره  

    تمامی کارآموزان و مارسان و مربیان دوره ها م،زن به استفاده از لوازن ایمنی مورد نیداز دوره مانندا

 کاله کاسک می باشنا.

 استاناارد  دارای انی در دوره می بایست لوازن و تجهیزات تمامیUIAA .باشنا 

 بررزار شونا. ساعت  1)روزانه  96 صبح تا 7ساعت  از می بایست ی آموزشیها وکارراه  ها دوره 

 و تجهیزات عمومی به عهاه برردزار   باشا دروه آموزشی به عهاه داور،ب می انفرادی تهیه تجهیزات

 کنناه است.

 الزامدی   آموزشی یها کارراهو  برای شرکت کنناران در دوره ها داشتن شرایط عمومی و اختصاصی

 است.

 

  



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 های آموزشی به شرح جداول زیر: ها و کارگاه محتوای کارآموزی رئوس مطالب و ریز

 )مجموع یک روز( کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان :دورهنام 

 نیاز: نداردپیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 - 

 های کوهستانیبا مبانی حفظ محیطالف: هدف دوره: آشنایی 

 محتوا(رئوس مطالب و ریز )ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 های کوهستانی اکوسیستم 1
 ها در محیط زیست/ منابه آب/ یخچالها ارزش کوهستان

 های ایران منابه جنگ،ی / منارق حفاات شاه / کوه
3 - 

2 
های  عوامل تهدید کننده محیط

 کوهستانی

 ها ها / باتری پالستیکصامات ایزیکی/ پسمانا جاما/ 

 رویه رردشگری بی اضوالت انسانی/  شکار/ حریق/  

 اصول رردشگری پایاار/ ررمایش جهانی 

4 - 

 های محیط زیستی  سازمان 3
الم،،ی و م،ی محیط زیستی و  های بین معرای سازمان

 های مرتبط کوهستانی اعالیت
9 - 

 :منبع درسی ج:

 صعودهای ورزشیو  نوردی حفظ محیط کوهستان ااراسیون کوه کمیته ررح درد

 

  



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان )مجموع یک روز( :دورهنام 

 نداردنیاز: پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 - 

 صحت باال های جوی با درصد بینی الف: هدف دوره: شناخت شرایط جوی با مشاهدات میدانی و نحوه به دست آوردن پیش

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 شناخت ابرها 1
تشخیص شروع شرایط ناپایااری هوا/ شناخت انواع ابر/ استفاده 

 نوردی های کوه کاربردی از شناسایی ابرها در اجرای برنامه
4 - 

 پارامترهای دما، فشار و بادشناخت  2
کاربرد تشخیص تغییرات دمایی در شرایط مخت،ف/ کاربرد 

تشخیص اشار هوا/ شناسایی انواع باد/ انتخاب روش ایمن 

 نوردی با توجه به تشخیص تغییرات این پارامترها   کوه

3 - 

 بینی شرایط جوی  نحوه تشخیص پیش 3

های هواشناسی و توانمنای هرکاانو نحوه به  معرای انواع سایت

بینی شرایط جوی با درصا صحت باال/ شیوه  دست آوردن پیش

های تخصصی هواشناسی کوهستان/ معرای منابه  دریاات مشاوره

 ع،می در این خصوص 

9 - 

 :منبع درسی ج:

 های تخصصی هواشناسی کوهستان کتاب و ورزشیصعودهای و  نوردی هواشناسی کوهستان ااراسیون کوه ررح درد

 

  



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 

 

27 

 

 

  ز(مجموع دو رو) پزشکی کوهستان نام دوره: کارگاه آموزشی

 ندارد نیاز:پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

16 1 

 نها و مقابله میدانی با این مشکالت آو چگونگی پیشگیری از  نوردی در ارتفاعات کوه تخطرات و مشکال ابالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                

 های ارتفاع بیماری 1
 وهوایی مفاهیا ها وکمبود اکسیژن وشنایی با ایزیولوژی ارتفاعآ

 راموبگ ..ورن ریویو وورن مغزی وزدری اعفارت
4 - 

 سرمازدگی  2
ا و چگونگی مقاب،ه ه زدری اناان یخ وشنایی با اثرات سرما بر بانآ

 ن و درمان اولیه آبا 
2 - 

 هیپوترمی  3
و درجات مخت،ف  بر بان شنایی با اات دمای بان و اثرات سرماآ

 ن و چگونگی پیشگیری و درمان اولیه آ
2 - 

 روز دوم                                    

 - 2 نوردی اصول اولیه تغذیه در برنامه های کوه تغذیه در کوهستان  4

  آن صاعقه و خطرات 5
شناسایی  وشنایی با مبانی تولیا صاعقه و شرایط جوی مربورهآ

در هنگان  ن بر بان انسان و نحوه مواجهه با شرایط بحرانآاثرات 

 در ربیعت  صاعقهبروز 

2 - 

 - 2 ن آعوامل ررمازدری و نحوه پیشگیری و درمان اولیه  شنایی باآ گرمازدگی  6

7 
های  راهو بان انسان تاب برآااشعه  اثرات مضر با شناییآ فتابآاثرات اشعه 

 سوختگی  اتابآکوری و  های موثر برم یشگیری و درمانپ
9 

- 

 - 9 مطرح شاه در دورهاز مباحک  امتحان و نظر سنجی  2

  :منبع درسی ج:

 صعودهای ورزشینوردی و  کمیته آموزش ااراسیون کوه ررح دردو پزشکی کوهستان کتاب 

 

  



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 روز( دو)مجموع  نما قطبو کاربا  خوانی نقشهکارگاه آموزشی  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 2 

 ی مغناطیسی و ناوبری ایمن در طبیعت نما قطببا نقشه توپوگرافی و الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اول روز                                   

 - 2 نما قطب/ تعریف ررا/ رراریری/ کالیبره کردن نما قطبانواع  نما قطبآشنایی با  1

 آشنایی نقشه توپوگرافی 2
ها/ مقیاد/ بیضوی  تعریف نقشه/ حاشیه نقشه/ نمودار شمال

 مبنا/ منحنی میزان/ عوارض 
2 - 

 تشخیص جهت حرکت 3
قفل کردن ررا/  باقی مانان روی مسیر با استفاده از نقاط و 

 ررای معکودخطوط مرجه/ عبور از موانه/ 
1 - 

 - 1 ای/ تالقی دو ررا برش/ برش اصالح شاه/ برش ااص،ه تعیین موقعیت روی نقشه 4

5 UTM 
 - UTM  1سیستا مختصات  / UTMسیستا تصویر 

6 
شماری/ استفاده از انگشت دست/ تخمین مساات  ران روی نقشه/ تخمین مسافت 

 نما قطببا 
1 

- 

 دوم روز                                  

 رسم کروکی مسیر 7
شماری/ تعیین مقیاد مناسب/ ررای  رراریری/ انواع شیبها/ ران

 معکود/ رسا تقریبی عوارض 
- 3.5 

 تعیین موقعیت 2
کردن نقشه/ بررسی ک،ی منطقه/ تشخیص عوارض/  هتوجی

 مختصات موقعیت اع،ی عیین موقعیت/ت
- 3.5 

 1 - نما قطبقانون شست دست/ با استفاده از  تخمین مسافت 2

 :منبع درسیج:  

  تالیف  خوانی نقشهاب مبانی / کتمجیا همراه -کتاب کارتورراای تالیف سیا جعفر مقیمی /نما قطبو کار با  خوانی نقشهررح درد دوره مقاماتی

 سازمان نقشه برداری کشور 9:25111نقشه های پوششی / مجتبی یمانی

 .شودو روز دون حتما بایا در کوهستان بررزار در سالن  کامالًکالد آموزشی روز اول  توجه:

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 )مجموع سه روز(کارآموزی کوهپیمایی  نام دوره:

                                                                          نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

6 12 

 پیمایی  های مقدماتی کوه ها و مهارت با تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

  روز اول                                        

 - 5/1 در کوهستانو کوهو یالو دره و ...آشنایی با عوارض ربیعی  تعاریف پایه 1

 5/2 -  و.. برداریو تقسیا انرژی و...و انواع شیب اصول ران چیامان نفرات برداری سازماندهی، اصول گام 2

 - 5/1 پوشاك و.. پشتی و چیامانوکفشو )کوله و رروهی لوازن انفرادی لوازم و تجهیزات کوهپیمایی 3

 - 5/1 کردنو اصل تمرینو اصل سرد کردناصل ررن  آمادگی جسمانی 4

 - 5/1 نوردیو باشگاه وزارت ورزشو ااراسیونو هیئت کوه نوردی تشکیالت کوه 5

 - 5/1 هاو امالح و اهمیت آب مواد مغذیو ویتامیناصول تغذیهو  تغذیه 6

 5/1 - های ربیعی منطقه                                  ها و جاذبه معرای کوه    منطقه دورهمعرفی  7

 - 1 تعاریفو خطرات ربیعی و خطرات مصنوعی خطرات کوهستان 2

 - 5/1 واایف قبل از برنامهو حین برنامهو واایف بعا از برنامه سرپرستی و هدایت گروه 2

 روز دوم                                        

  45/1 بهااشت آبو بهااشت هواو خاكو ... بهااشت غذاو بهااشت اردی فردی و محیطبهداشت  11

  15/1 ایمنیو پاکیزری و... های محل استراحت ویژگی 11

 1 -  ربیعی عوامل توسط) یابی در شب یابی در روزو جهت جهت یابی بدون ابزار  جهت 12

 5/1 - نوردی و کاربرد آن های کوه انواع رره ها گره 13

 5/1 - هاو قواعا سنگنوردی  آشنایی با انواع ریره  نوردی قواعد سنگ 14

 4 - حمایت با رنابو باون رناب روش وارود و روش صعودهاو تعریف کارراه ی کوتاهها صعود و فرود از سنگ 15

 روزسوم                                  

 2 - و تمرین مطالب ارا رراته شاه روزهای قبل کالد و آزمونصعود به ق،ه  متری 3511 تا 2511 صعود قله 16

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشی ااراسیون کوه پیمایی ررح درد کارآموزی کوه

 دوره بایا ری سه روز  و حتماٌ در ربیعت بررزار شود. توجه:

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 )مجموع دو روز( کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان  :دورهنام 

 کوه پیمایی نیاز: کارآموزیپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 2 

 با اصول جستجو و نجات در کوهستان  الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                                                                              

 مبانی جستجو و نجات در کوهستان 1

/ اراینا جستجو و نجات/حا LASTجستجو و نجات چیست/ آشنایی با واژه  

استانااردهای حوزه جستجو و نجات/  اقل آمادری برای حضور در عم،یات/

و ساختار آن/ مایریت منابه در صحنه حادثه/ ارآینا  ICSمایریت ریسک/ 

 عم،یاتی تیا های جستجو و نجات/ جستجو و نجات در کوهستان

2 - 

 برخورد با حوادث کوهستان 2
ریزی جهت اجرای عم،یات جستجو و نجات/ چک قبل از  ریری/ برنامه رزارش

 تشریح حادثه/ چک بعا از اعزان/ نقا و ارزیابی ج،سه توجیهی/اعزان/ 
2 - 

 استفاده از احتماالت در عملیات جستجو 3
احتماالت و کاربرد عم،ی آن/ مزایای استفاده از دانش احتماالت/ محاسبه 

 محاسبه احتماالت مربوط به زمین / احتماالت مربوط به عم،یات جستجو/

 عم،یات جستجو و نجاتمحاسبه احتمال مواقیت 
1 - 

 - 1  های جستجو و روش های عم،یات تیا جستجوی شبانه و روزانه/ترکیب تکنیک های جستجو 4

 بالگرد و عملیات جستجو و نجات 5
های بالگرد/ اصول پرواز بالگرد/ خصوصیات  محاودیت بنای بالگردها/ ربقه

مالحظات ایمنی/ های بالگردهای جستجو و نجات/  ایزیکی بالگرد/ قاب،یت

 مالحظات حین پرواز
1 - 

 آب خروشان 6
ویژری آب های جاری/ سیالب و انواع آن/ جهت و سیمای رودخانه و 

عوارض رودخانه/ اشار  های جاری/ عوامل ایجاد تالرا/ راتارهای آب

 هیارولیک/ مالحظات پزشکی در آب/ تجهیزات/ خود نجاتی/ روشهای نجات
1 - 

 روز دوم                                                                                             

 2.5 - ها استفاده از روشهای جستجو در محیط های کوهستانی و دشت جستجوی نشانه های مصدوم بی هوش یا جسد 7

 بسکت کردن مصدوم 2
ایجاد سینه و صنالی با استفاده  نحوه انتقال صحیح مصاون به داخل بسکت/

 حمل صحیح مصاون ازتسمه نوار / ایکس کردن مصاون/
- 2 

 1 - نحوه ایجاد کارراه در سیالب و عبور از آن  آشنایی با کارگاه های سیالب 2

 جستجوی مصدوم هوشیاردرمحیط کوهستان 11
اجرای عم،یات جستجو و نجات مصاون هوشیار با توانایی ایجاد تماد ت،فنی 

 با نیروهای جستجورر در محیط کوهستان 
- 2.5 

 :منبع درسیج:  

  ااراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کارراه آموزشی مبانی جستجو در کوهستانررح درد / 

عم،یات جستجو جهت پیاا کردن مصاون هوشیار در محیط کوهستان روز دون در محیط تا عصر همان روز و کالد آموزشی روز اول در  توجه:

  کوهستان

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 )مجموع سه روز( کارآموزی مقدماتی سنگنوردی :دورهنام 

 نیاز:کارآموزی مقدماتی کوهپیماییپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

4 21 

 سنگنوردیالف: هدف دوره: آشنایی با تجهیزات و قواعد اولیه 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 2 معرای لوازن و تجهیزات سنگنوردی و اصطالحات کوهو ررده و.... ابزارشناسی واصطالحات پایه 1

 گره های سنگنوردی 2
هشت هشت سرخرروشو  ودوالو  هشت یک ال و سردستو

 قالبو خودحمایتو حمایتو وتعقیب دوسررناب یک ال و دوال

 و.. پروسیک

- 2 

 5/1 - ناخنیو انگشتی و... ریره هاانواع  اصول ررن و سرد کردن بانو آمادگی جسمانی و انواع گیره ها 3

 5/2 - و... نحوه تعویض دست وپاها رعایت ااص،ه مناسبو مسیرخوانیو قواعد سنگنوردی 4

 دومروز  

 Traverse - 1الخ کردنو دولفرو تنوره پارسترو تنوره بازو انواع تالش های دوطرفه وگذرعرضی 5

 کارگاه های سنگنوردی 6
تعااد بازو و  میزان پویاییو لحاظ ساختارو انواع کارراه ها از

 راحتی
- 2 

 حمایت در سنگنوردی 7
 حمایتچیواایف  حمایت پویاو حمایت ایستا و

- 
 

5/1 

 S - 5/3ارود مصنوعیوارود ربیعیوارود انواع فرود 1

 سومروز                                                                               

 6 - صعودکرده ای وسنگ کوتاهصعود  صعود ربیعیو انواع صعود 2

 دروس تئوری 11
بایا ها و نبایاها در  ،  YDSدرجه بنای مسیرها )یوسمیتی)

 سنگنوردی و..
2 - 

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشی نوردی ااراسیون کوه سنگررح درد کارآموزی 

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 )مجموع سه روز(یخ  کارآموزی مقدماتی برف و :دورهنام 

 نیاز:کارآموزی مقدماتی کوهپیماییپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5/2 5/21 

 در برف برداری گامها و قواعد  تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی با 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اول روز 

 - 2 برای و....نقاب  معرای لوازن و تجهیزات برم ویخ و اصطالحات یخچالو ابزارشناسی واصطالحات پایه 1

 1.5 - / تراورد و زیگزاگروشهای ساعت سهو آلمانی و ارانسوی در برفچال بدون ابزار برداری گام 2

 2 - سر رو به پایین پشت و رو به شیب سر رو به باال پشت و رو به شیبو ترمز در سقوط بدون کلنگ 3

 2.5 - / تراورد و زیگزاگ  با ک،نگارانسویروشهای ساعت سهو آلمانی و  در برفچال با کلنگ برداری گام 4

 ومدروز   

5 
سکوی اسقرار جای پا در ایجاد 

 حرکت بر روی برف

بغل به  ایجاد سکوی اسقراروکنان جای پا در صعود مسقیا )با پنجهو

 زیگزاگ و.. تراوردو شیب و
- 3 

 3 - استفاده از ک،نگحالتهای مخت،ف سقوط و روشهای ترمز کردن با  ترمز در سقوط با کلنگ 6

 2 - های مرتبط با کارآموزی و کاربرد آن در برم  رره گره ها 7

  روز سوم                                                                                  

 1.5 - کارراه قارچ برایوکارراه ااقی کارگاه های برف 2

 2 - و خومبو  Sهشتو دولفر و  واسکات،نای) بر روی کارراه های برمارود انواع  فرود در برف چالها 2

 2 - حمایت سررناب  حمایت نفر دونو )سطل نشسته و حمایت بر روی بان انواع حمایت در برف 11

11 
 2 5/1 صعود نفر سررناب و نفر دون  ها و ارامین قراردادیو رزاره صعود کرده ای

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشی برم و یخ ااراسیون کوهررح درد کارآموزی 

 

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 روز( سه)مجموع نوردی  کارآموزی دره :دورهنام 

 نوردی کارآموزی سنگ نیاز:پیش نیاز/هم

 

 ساعت

 عملی نظری 

6 12 

 نوردی  های مقدماتی دره ها و مهارت با تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 نوردی آشنایی با دره 1
 و هانشانه نوردی/ آبشارها/اخالق دره تاریخچه/ تعاریف پایه/ انواع دره و

 - 2 کاهای رفتاریو شنیااری و دیااری

 - 2 ...  و )رناب لوازن رروهی ... / )پوشاكوکفشوکوله پشتی و لوازن انفرادی نوردی تجهیزات درهلوازم و  2

 2 - ها رره هاگره 3

 2 - صعود قفل کردن ابزار ارود/ ارود/ کار با طناب 4

 روز دوم                                                                        

 2 - کنترل سایش پرتاب رناب/ /و مایریت رناب ح،قه کردن طنابمدیریت  5

 1 - پشتیبانی از ارود/ ااکتور سقوط /حمایت ها هاحمایت 6

 5 - عبور از کارراه انحراای عبور از کارراه مجاد/ عبور از رره/ کار با طناب 7

 روز سوم                                                                       

 2 - /هناالین هاعرضیرذر مسیرهایراهنما/رناب  کار با طناب 2

 - 1 سیالب ها/سنگ میان در پا ااتادن ریر /یهایپوترم زدن/ نفسنفس خطرات و حوادث 2

 - 1  در آب شنا در آب آران/ پرش فعالیت درون آب 11

 4 - اجرای تمامی تکنیک ها در یک مسیر رراحی شاه  تمرین تکنیک ها و امتحان عملی 11

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشی ااراسیون کوه نوردی کارآموزی درهررح درد 

 دشو تمامی ساعات نظری و عم،ی این دوره در ربیعت بررزار می توجه:

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 (دو روزمجموع دوره غارپیمایی ) :دورهنام 

 بدون پیشنیازنیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 2 

 با غارشناسی، حفاظت ، تجهیزات و نحوه پیمایش غارهای افقی الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 محتوا ریز رئوس مطالب ردیف

 آنها لیانواع غارها و نحوه تشک 1
تقسیا اضای غارهاو انواع غارها و تشکیل غارها و عوامل تشکیل غارهای 

 آهکیو رنگ های متفاوت تزئینات آهکی
1.31 1.45 

 1.31 1.15 هاو معرای تزئینات تعریف غارسنگو معرای کانی ها و تعاریف، تزئینات داخل غار گغارسن 2

 1.15 1.21 شرح اجزا تشکیل دهناه تشکیل دهنده غار هااجزای  3

4 
موجودات زیرزمینی و اکولوژی حیات در 

 غار
 1.21 1.45 موجودات غار هاو انواع جانوران

 1.41 1.41 پوشش غارپیماو تجهیزات انفرادیو نقشه برداری و مستناسازی غارها پیماییرپوشاک و تجهیزات غا 5

 تغذیه ، بهداشتاصول پیمایش غارها،  6
ها و نگهااری تجهیزاتو عکاسیو  های عبور از معابرو استراحت حالت

 نشانه رذاریو تغذیهو بهااشت
2 3.31 

 - 1.31 تاریخچه ایران و جهان و معرای غارهای مطرح ایران و جهان تاریخچه غارنوردی 7

 1 1 بایاها و نبایاهای پیمایش سرپرستی قبلوحین و بعا برنامهو تی و غارنوردی مسئوالنهساصول سرپر 2

   :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیااراسیون کوهنوردی   15ویرایش سال )ررح درد دوره غارپیمایی 

رردد که ساعات تئوری در سالن با امکانات نمایش اسالیا و ای،او و ساعات عم،ی در  دوره ری یک روز تئوری و یک روز عم،ی بررزار می توجه:

 ریرد. یکی از غارهای ااقی نزدیک شهر انجان می حین پیمایش
 

 

 

 

  



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 (یک روزمجموع زمین شناسی و مورفولوژی کارست ) :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 - 

 گسترش غارهاآشنایی با مقدمات علوم زمین شناسی و کارست، نقشه های زمین شناسی وتاثیر کارست در الف: هدف دوره: 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

  1.31 نقشهو زبان نقشهو مقیاد نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 - 1 های آهکی کارستی های کارستیو سنگ رروه سنگ سنگ ها 2

 - 1 کارستو اشکال مخت،فعم،کرد  چگونگی عمل کارست 3

 - 1.31 عوامل تشکیلو انواع رسل و عم،کرد آنها گسل ها ، غارها 4

 - 1.45 انواع سنگ ها رسوبی و نحوه تشکیل آن کانی شناسی 5

 - 1 ربقه بنایو انواع چشمه ها چشمه های کارستی 6

 - 1.45 تکتونیکیو ژئوموراولوژیکیو هیاروکوراولوژیکی رده بندی کارست 7

 - 1.31 راه های حفظ و نگهااری کارهای تخریبیو عوامل تخریب کارست 2

  :ج:منبع درسی

 ااراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  9319ررح درد زمین شناسی و موراولوژی کارست )ویرایش  

  کل زمان کالد در سالن به همراه امکانات صوتی تصویری انجان می ریرد. توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 (کارآموزی مقدماتی غارنوردی )مجموع سه روز :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5.31 12.31 

 با تکنیک ها و اصول پیمایش غارهای عمودی الف: هدف دوره: آشنایی 

 )رئوس مطالب و ریز محتوا(ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا مطالبرئوس  ردیف

 روز اول                                           

 3 1 و انواع رره ها و کاربردکوبی رولتجهیزات انفرادیو معرای لوازن  ابزار شناسی و گره ها 1

 - 1.15 معرای و کاربریو جمه آوری رناب (srtتکنیک های کار با تک طناب) 2

 صعود 3
صعود دو رراهو کارراهو صعود  ربیعی و قواعاوحمایت هاو صعود 

 روی رناب
1.31 3.45 

 روز دوم                                        

 فرود 4
ارود با ابزار صعودو نصب و قفل ابزار صعودو تبایل صعود به ارود 

 و رها سازی شانت
1.31 3.15 

 2.31 1.45 در صعودو با استاپو با سیمپل و شانت عبور از ریبلی 5

 روز سوم                                    

 1.31 1.15 در صعودو در ارود عبور از انحرافی 6

 2.31 1.45 در صعودو با استاپو با سیمپل و شانت عبور از گره 7

 2 1.31 عبور از تنورهو پیمایشیو مع،ق تراورس ها 2

  :ج:منبع درسی

 ااراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  15ررح درد مقاماتی غارنوردی )ویرایش سال  

 کل زمان کالد در سالن یا ربیعت تحت آموزش تکنیک ها انجان می ریرد. توجه:

 

  



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 (سه روز مجموعنقشه برداری غار ) :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

15 11 

 آن خوانی نقشهآشنایی وآموختن چگونگی نقشه برداری از غارها بانحوه ی الف: هدف دوره: 

 )رئوس مطالب و ریز محتوا(ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 1.31 1 نقشهو زبان نقشه و مقیاد نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 طبقه بندی نقشه ها 2
مقیادو نقشه توپورراایو جهات جغراایاو  براساد محتواو دقتو

 UTM سیستا 
1.51 1.41 

 1.21 1.41 ررز کار و کالیبره کردن انواعو و شیب سنج نما قطبآشنایی با  3

 روز دوم

 1.21 1.51 تجهیزاتو ابزارهای برداشتو ابزار های ترسیاو تیا نقشه برداری اصول نقشه برداری 4

 1.21 1 ثبت ارالعات برداشت تعاریفو تاکتیک هاو تکنیک ها و اصول و نحوه برداشت اطالعات 5

 2.21 1.41 تعاریفو انواع دیا نقشهو عالئا و نماد ها اصول و نحوه ترسیم اطالعات 6

 روز سوم

 1.11 2.11 و معرایو نقشه نهاییTopodroid نقشه برداری بدون کاغذ 7

 مطالعه آزاد کاربردی 2
راهنمای استفاده از دیستوو کالیبره کردنو تریونو  تاریخچهو

 آشنایی با سوروکس
4 2.31 

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیااراسیون کوهنوردی   9314ویرایش )ررح درد نقشه برداری غار  

 سه روز کالد در سالن با امکانات صوتیو تصویری و ربیعت تحت آموزش تکنیک ها انجان می ریرد. توجه:
 

 

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 )مجموع دو روز(  GPSکارگاه آموزشی آشنایی با  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

2 2 

 و استفاده از آن جهت ناوبری ایمن در طبیعت  GPSبا الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - GPS 2/ خطاهای GPS / نحوه کار GPSتاریخچه  GPSآشنایی با  1

 - 2 رول و عرض جغرراایایی/ معرای سیستا UTMمرور  سیستم های مختصات 2

 کار با دستگاه 3
/ منوی اص،ی  Waypoint  /Route  /Trackدستگاه های مخت،ف/ 

  Navigation/ تنظیمات / 
3 - 

 کار با نرم افزار 4
Basecamp  /انتقال ارالعات به کامپیوتر و بالعکس/ ایجاد نقطه /

 Track  /Google Earthرراحی و ایجاد مسیر / اصالح 
1 - 

 دومروز 

 Track - 4ثبت نقطه/ وارد کردن مختصات/ ثبت  ثبت 5

 ناوبری 6
و ارتفاع سنج/ ناوبری به نقطه / ناوبری رو  نما قطبکالیبره کردن 

 Trackمسیر / ناوبری روی 
- 2 

 2 - / صفحه نقشه نما قطب/ صفحه  Trip Computerبررسی صفحه  آنالیز 7

 ج: منبع درسی:  

  آشنایی با ررح دردGPS  / سازمان نقشه برداری کشور 9:25111نقشه های پوششی ااراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 و روز دون حتما بایا در کوهستان بررزار رردد.کالد آموزشی روز اول در  توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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 ) مجموع چهار روز( پیشرفته سنگنوردی :دورهنام 

 کارآموزی مقدماتی سنگنوردی  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

- 32 

   پیشرفته سنگنوردیالف: هدف دوره: آموزش تکنیک ها و تاکتیک های 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 )مرور کارآموزی( روز اول                                              

 5/1 - لوازن و تجهیزات سنگنوردی در کارآموزی ابزار شناسی 1

 1 - رره ها و کارراه های کارآموزی و کاربرد آن در سنگنوردی گره ها و کارگاه ها 2

 1.5 - حمایتچیواایف  حمایت پویاو حمایت ایستاو حمایت ها 3

 S - 2.5ارود ارود ربیعیو ارود مصنوعیو فرودها 4

 2.5 - صعودکرده ای وسنگ کوتاهصعود  صعود ربیعیو صعودها 5

 دومروز                             

 2 - آنها و نحوه استفاده از معرای ابزارهای مخت،ف و کاربرد ابزار شناسی پیشرفته 6

 2 - رره های جایا و کاربرد آنها  ها گره 7

 4  نحوه ابزار رذاری و صعود مصنوعی ابزار گذاری و صعود مصنوعی 2

 سومروز                          

 2 - تکنیک های صعود ربیعی و ابزاررذاری صعود طبیعی  2

 2 - صعود میمونی روی رناب با ابزارهای مخت،ف  با ابزا های یکطرفهصعود  11

 4  انواع ارود با ابزارهای مخت،ف و خود حمایت زیر و باالی ابزار فرود 11

 چهارمروز                           

 3 - اضااه کردن رناب در کارراه به هنگان پایین ارستادن مصاون اضافه کردن طناب 12

 5 - انواع باال کشی ها در مواقه مخت،ف و با ابزارهای مخت،ف ها باالکشی 13

 ج: منبع درسی: 

   نوردی ااراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  پیشراته سنگررح درد 

 



 و دستورالعمل اجرایی های آموزشی راهنمایان کوهستان دورهنامه  آیین 
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                                                   )مجموع سه روز( کارآموزی دیواره نوردی :دورهنام 

 پیشرفته سنگ نوردی نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5 12 

  الف: هدف دوره: آشنایی با تکنیک های روز دیواره نوردی و گسترش این رشته 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 نحوه چیدمان ابزار 1
نحوه چیامان ابزار بر روی هارنس از نظر نوع دسترسی و استفادهو نوع 

 صعود و تعیین کنناری نوع چیامان 
 1 

  1 آشنایی با ابزارهای پیشراته دیواره نوردی  ابزار شناسی  2

 صعودهای ابزار گذاری 3
آشنایی با صعودهای ابزار رذاری و پیشراتهو صعودهای کرده ای و 

 ابزاررذاری پیشراته 
 5 

  2 نحوه ترسیا کروکی مسیرهای سنگنوردیو رعایت مقیاد و لژانا و ...  ترسیم کروکی مسیر  4

 روز دوم

 4  نحوه و تکنیکهای االو کردن و ک،ین کردن در دیواره های ب،نا  فالو کردن و صعود نفر دوم  5

6 
پاناوله و تغییر مسیر به عنوان نفر اولو پاناوله و تغییر مسیر به عنوان  پاندوله و تغییر مسیر

 نفر دون و تکنیکهای مربوره 
 3 

 روز سوم

  1 آشنایی با اصول بیواك  بیواک  7

  1 آشنایی با درجه بنای مسیرهای سنگنوردی  درجه بندی مسیرها  2

 لجستیک در دیواره  2
نحوه چیامان کیسه بارو نحوه اتصال کیسه باربه تگ الین و انواع 

 باالکشی در دیواره 
 3 

 صعودهای مصنوعی درجه باال 11
استفاده از ابزارهای مصنوعی درجه باال ماننا انواع هوکها و انواع میکرو 

 میخها و ... 
 3 

   :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیااراسیون کوهنوردی دیواره نوردی  ررح درد

 ساعات نظری و عم،ی این دوره در ربیعت بررزار میگردد توجه: تمامی
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 )مجموع دو روز( نجات فنیمبانی   :دورهنام 

 نیاز: پیشرفته سنگ نوردیپیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 14 2 ساعت

 با اصول  عملی خود نجاتی و نجات مصدومین بر روی طناب در فضای معلق در حالت صعود و فرود الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 1.31 جستجو و نجات/ سطح بنای جستجو و نجاتو اررانها و سازمان های عوامل موثر  جستجو و نجات 1

 1 - معرای لوازن انی دوره / تجهیز هارنس/ ابزار شناسی ایمنی 2

 1 - / انواع ررهنوردی کوهخواص رره های  گره 3

 - 1.31 انواع کارراه ها/ زاویه و مقاومت کارراهها  کارگاه ها 4

 Aid climbing  - 2صعود مصنوعی)  / ارود بر روی رناب یک ال و دو الصعود و  صعود و فرود 5

 1 - بررشت از رره بر روی یک رشته رناب/ عبور از رره بر روی یک رشته رناب عبور از گره 6

 1 - عبور از دی وی ایشن / بررشت از دی وی ایشن دی وی ایشن  7

 1 - از رارراه میانیعبور از کارراه میانی / بررشت  کارگاه میانی  2

 دومروز                                                    

 1 1 سیستا های قرقره ساده  باال کشی/  یآموزش قرقره های مرکب و سیستمها پایه قرقره های مرکب 2

 1 - انتقال رناب به رناب تک رناب / انتقال رناب به رناب دو رناب انتقال طناب به طناب 11

 1 - رهاسازی ابزارهایی که بر اثر بی دقتی بر روی رناب ریر ااتاده باشا خود نجاتی 11

 2 - نجات مصاون در وضعیت صعود/ نجات مصاون در وضعیت ارود نجات مصدوم روی طناب 12

 2 - نوشتن سناریو نجات / اجرای کار تیمی  کار تیمی 13

 ج: منبع درسی:  

  و صعودهای ورزشی/ ااراسیون کوهنوردی  نجات انیکارراه آموزشی ررح درد 

 هر دو روز کالد در سالن از قبل تجهیز شاه  در اضای مع،ق بررزار میگردد. توجه:
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 چهار روز( مجموعنام دوره: پیشرفته برف )

 کارآموزی برف نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 32 - ساعت

 با اصول پیشرفته جهت انجام صعودهای فنی بر روی مسیرهای برفی و یخی الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول )مرور کارآموزی(                                      

 1 - یخنوردی و برم و یخ و نحوه استفاده از آنهاآشنایی با ابزارهایی  ابزار شناسی 1

 1 - و کاربرد آن در برم و یخ نوردی کوهکارآشنایی با رره های  گره ها  2

 2.5 - ساعت سهو آلمانی و ارانسوی با ابزار و باون ابزار  روش های در صعود و فرود برداری گاماصول  3

 2.5 - حمایت استامپرو حمایت پوتین ک،نگو حمایت روی سطل برای  انواع حمایت 4

 2.5 - ترمز کردن در برم باون ابزار )سه روش روش های  ترمز کردن روی برف بدون کلنگ  5

 ومدروز                                      

 2.5 - و کارراه لنگر برمT و Yکارراه  وکارراه های قارچ برایو ااقی آشنایی با انواع کارگاه های برف 6

 2 - و... Sانواع ارود اسکات،نایو دولفر و  روش های فرود 7

 2 - ترمز کردن در برم با ابزار و باون ابزار )سه روش روش های  با کلنگ و کرامپون ترمز کردن روی برف 2

 2 - و تک تبر روش های صعود بر روی یخ با استفاده از دو تبر صعود بر روی یخ 2

 روز سوم                                      

 2 - دو نفره و سه نفرهروش های مخت،ف ها رنابی  هم طنابی در یخچال )صعود همزمان( 11

 2 - روش های عبور ایمن از ت،ه ها و شکام های برای عبور از تله ها و شکاف های برفی 11

 3 - کارراه های ک،نگ قابل بازرشتو دان دو ک،نگو دان تک ک،نگ  پیشرفته کارگاه های برف 12

 1 - اضااه کردن رناب هنگان حمایت نفر در ارود  عبور از گره 13

 مچهارروز                                       

 2 - شامل روش های صعود میمونیو قرقرهو االشن زوگو مواالژ روش های باالکشی مصدوم 14

 3 - روش های صعود دو نفره و سه نفرهو پ،کانی و ضرباری صعود کرده ای 15

 1 - اصول صعود ایمن و صحیح روی براچال صعود برفچال 16

 ج: منبع درسی: 

   و صعودهای ورزشیااراسیون کوهنوردی یشراته برم و یخ ررح درد 
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 (دو روز مجموع) کارآموزی کوهنوردی با اسکینام دوره:  

 کارآموزی برف و یخ نیاز:نیاز/همپیش 

 عملی نظری  

 11 5 ساعت

 های کوهنوردی با اسکی ها و مهارت با تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 1 - نوردی سنجش میزان سطح اسکی و کوه کارآموزانتست تعیین سطح  1

 - 1 اسکیو پوشاك و لوازن جانبی  ابزار استاناارد آشنایی با کوهنوردی با اسکیاستاندارد ابزار  2

 2 1 انتخاب تجهیزات مناسبو تنظیماتو استفادهو حمل و نگهااری ابزار آشنایی با ابزار کوهنوردی با اسکی 3

 3 - آموزش پی  استا و موازی پایه فرود با اسکی 4

 روز دوم

 - 1 تاریخچه و انواع سبک های کوهنوردی با اسکی تاریخچه کوهنوردی با اسکی   5

 3 - آشنایی با  تکنیک های اولیه صعود با اسکی  صعود با اسکی 6

 1 1 شناخت انواع برم و انواع بهمن  آشنایی با برف و بهمن شناسی 2

 - 1 اقاامات پیش از برنامهو حین برنامه و پس از برنامه برنامه های اسکی تورینگمدیریت  2

 1 - کار با دستگاه جستجو در بهمن آشنایی با جستجو و احیا در بهمن  11

 ج: منبع درسی:  

  و صعودهای ورزشیااراسیون کوهنوردی  نوردی کوهکارآموزی اسکی با ررح درد 
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 (سه روز مجموع) آبشار یخی :دورهنام 

 پیشرفته برف  و یخ                                       نیاز:هم پیش نیاز/

 عملی نظری  

 21 4 ساعت

 تکنیک ها و مهارت های صعود از آبشارهای یخی الف: هدف دوره: آموزش

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 (ساعت)

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 1.21 پوشاكو لوازن و تجهیزات و ...... ابزار شناسی 1

 1.31 - کششی نرمش و گرم کردن 2

 1 1.21 باون ابزار   تراورد در شیب کای کرامپونو کاربرد نیشها وکرامپون کف کار با کرامپون  3

 کار با تبر یخ 4
 -آنو تعویض دست ها )ضرباری باون نحوه دست رراتن تبر با لنیارد و

  سه روش)به تکنیکهای ضربه زدن و خارج کردن تبر موازی و 
1.31 1.31 

5 
برقراری و  پوزیشن های صعود

 روی یخ
 1 1.31 و قوانین نقطه ثقل در برقراریضرباری ،نردبانی

 صعود آبشاریخی حمایت ،  6
و صعود با تک تبرو به روش قرقره اییحمایت با ابزار یخنوردیو صعود 

 تبرصعود باون 
1.31 2 

 روز دوم

7 
نحوه نصب -شنایی با ساختار یخآ

 میانی
 - 1.31 مرکب وترکیبی وزوایا

 2 1.31 نکات و مالحظات ایمنیو دینامیک و استاتیکو دو پی  و سه پی و ها کارگاه 2

 2 1.41 )عمودی و ااقی   اباالکوم)دو رشته و تک رشته و  پی  باز شوناه کارگاه های برگشت پذیر 2

 2 1.11 مالحظات ایمنی قوانین و ها فرود 11

 روز سوم

 2 - ابزاررزاریو دو یا در صورت امکان سه نفره صعود کرده ایی 11

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشینوردی  کوهکمیته آموزش ااراسیون  برم و یخ های و جزوات آموزشی  ررح درد 2و 9کتاب آموزش یخنوردی چاپ 

 تمامی ساعات نظری و عم،ی این دوره در ربیعت بررزار میگردد توجه:
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 )مجموع دو روز( یبهمن شناس یمبان  یکارگاه آموزش  :دورهنام 

 نیاز: پیشرفته برفپیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 2 2 ساعت

 ایمن  و نجات افراد حادثه دیده در بهمن با استفاده از تجهیزاتبا عوامل ایجاد بهمن جهت طراحی مسیر های الف: هدف دوره: : آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

   ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اولروز 

 - 5 تعریف بهمن/ انواع بهمن/ عوامل ریزش بهمن غیر ربیعی بهمن 1

2 
قبل از اجرای  مواردی که صعود کننده

 برنامه باید بداند

پشتی خود داشته باشیا/ روش  چه چیزهای مهمی بایا در کوله

روش تقریبی / ریری شیب روش اناازه/ های برم بررسی الیه

  سرعت باد

 

3 - 

 روز دوم

 پشته برفی 3

 ایجاد پشته برای و ساخت ک،به برای جهت اقامت

- 3 

4 
شیب سنجی و تعیین سرعت تقریبی 

 باد

مشخص کردن شیب های برای با استفاده از باتون / تخمین 

 2 - سرعت باد با استفاده از دستمال 

 پرفیل برف 5

ایجاد پرایل برم جهت تشخیص مسیر ایمن با استفاده از اره  

 1 - برم

6 
 Avalanch Beacon نجات با دستگاه 

 و میل سونداژ

استفاده از دستگاه زناه تعیین مکان ااراد حادثه دیاه در بهمن با 

نحوه دسترسی به مصاون رراتار در  یاب بهمن و میل سونااژ/

 بهمن
- 2 

 ج: منبع درسی: 

   ااراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بهمن شناسی کارراه آموزشیررح درد / 

 بصورت تئوری بوده روز دون در محیط کوهستان می باشاکالد آموزشی روز اول در  توجه:
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                                                 نوردی درهپیشرفته  :دورهنام 

 نوردی درهکارآموزی  نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 32  ساعت

  نوردی درهبا تکنیک ها و مهارت های پیشرفته الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا(ب: سر فصل آموزشی )

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 مرور تکنیک های مقدماتی 1
با ارود  انحراای/عبور از کارراه مجاد/عبور از کارراه رره/ از عبور

 مسیرهای رذر عرضی /راهنمارناب 
 3 

 3  کوبیان بولت و... انواع رول ب،ت ها/ /کوبی رولوسایل  نگیبولت 2

 2  انواع کارراهها انواع رره ها/ کارگاه ها گره ها و 3

 روز دوم

 یزیطناب ر 4
  با استفاده از یب،ی)ر مجاد تیکارراه حما جادیا ی/،یس،ف ب کیتکن

 ی،یس،ف ب ستایس
 4 

 4  آزاد شوناه شنییوید /ولیمانتر م /جوکر /آزادشوناه 1کارراه  آزاد شونده یها کارگاه 5

 روز سوم

 یابیتراورس قابل باز جادیا 6
نفر  ،هیبوس تیحما /و رد کردن رناب از ح،قه نیبا کاراب /نیبا کاراب

 دون
 4 

 2  نفر آخر یبرا نییآزادشوناه از پا ستایس جادیا یزیطناب ر 7

 2  ح،قه )لوپ  کیرناب راهنما به روش تکن جادیا یزیطناب ر 2

 روز چهارم

 یزیطناب ر 2
دیوییشنو رناب راهنماو  شامل:ریبی،یوایجاد رناب ریزی ثابت 

 تراورد و...
 3 

 3  ،ییس،ف ب لوورینگ/ عبور از دیویشن انسانی/ کنترل سایش 11

 2  تمرین عبور از کارراه های آزاد شوناه عبور گره از کارگاههای آزادشونده 11

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشی نوردی کوه  ااراسیون 19ویرایش سال ) نوردی درهررح درد پیشراته  

 امکان بررزاری این دوره در ربیعت وسالن می باشا. توجه:
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 (چهار روز مجموعپیشرفته غارنوردی ) :دورهنام 

 کارآموزی مقدماتی غارنوردینیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 22 4 ساعت

 جدی و اکتشافاتبا تکنیک ها و اصول پیمایش غارهای عمودی الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 1 1.45 استانااردهاو انواع رره ها و کاربرد تجهیزات انفرادیو ابزار شناسی و گره ها 1

 1 1.15 تکنیک ها و کاربری رولکوبی 2

 1.31 1.15 کارراه ها و قواعا رناب ریزیو  (srtهای کار با تک طناب)تکنیک  3

 1.31 1.15 حمایت ها و صعود مصنوعیو صعود بر روی رناب صعود 4

 1.31 1.15 استاپو سیمپل و شانت و رها سازی سیمپل و شانت نجات مصدوم در فرود 5

 1.31 1.15 در ارود عبور از انحرافی 6

 روز دوم

 1.31 1.15 در ارود گرهعبور از  7

 1 1.31 کرول لیفتو کرول تو کرولو آزاد سازی با پارکاب رها سازی مصدوم در صعود 2

 1.31 1.15 با استاپو با سیمپل و شانت عبور از ریبلی با مصدوم در فرود 2

 1 1.15 مع،ق و پیمایشی طنابریزی تراورس ها 11

 1 1.15 ااقیو مورب تیرول 11

 2 1.31 اسپانیشو پولی کانترویت هاباالکشی  12

 روز سوم و چهارم

 16 - رنابریزیو رولکوبیو آزادسازی مصاون پیمایش غار 13

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشی نوردی کوه  ااراسیون 19ویرایش سال ) ررح درد پیشراته غارنوردی 

 ها انجان می ریرد. کل زمان کالد در سالن یا ربیعت و در روز غار تحت آموزش تکنیک توجه:
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 (نجات غار )مجموع سه روز : امداد ودورهنام 

 پیشرفته غارنوردی نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 12 6 ساعت

 امداد در سالن و غاربا تکنیک ها و اصول نجات در غار و انجان سناریوهای الف: هدف دوره: آشنایی 

 )رئوس مطالب و ریز محتوا(ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 1 بررسی عم،یاتو تیا بنایو مرکز ارماناهیو مطالعه نقشه غار سناریو نجات 1

 1.45 1.25 انواع رره ها و معانیمعرای و عم،کردو کاربرد عم،یاتیو  تجهیزات وگره ها 2

 ارتباطات 3
انواع دستگاه های ارتباریو اصول کابل کشی ت،فن و ارامین 

 cpارتباری و نحوه ارتباط با 
1.21 1.21 

 1.11 1.35 پیمایشیو اماادی طنابریزی، کارگاه ها 4

 امداد پیمایشی و بسکت کردن 5
پیمایشیو نحوه عبور از مواجهه با مصاون و ارزیابی اولیهو حمل 

 معابر دشوارو بسکت کردن
1.21 3.15 

 روز دوم

 1.21 1.21 روش ایجادو کاربرد Zسیستم  6

 1.31 1.25 روش ایجادو کاربرد تیرول ها 7

 3 1.31 و در وزن مخالفو در تیرولZدر سیستا  عبور از گره 2

 21 1.15 مسئولیت ها و عم،کرد عناوینو وظایف اعضای تیم نجات 2

 3.31 1.21 باالنسو وزن مخالف باالکشی ها 11

 2 1.31 ااقی به عمودی و برعکس تغییر وضعیت مصدوم دربسکت 11

 روز سوم

 2 1.15 اجرای سناریو امااد در غار اجرای مانور 12

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشی   ااراسیون کوهارانسهبررزاته از کتاب غارنوردی آلپاین برنارد تورد  19ویرایش سال )ررح درد نجات غار  

 کل زمان کالد در سالن و یک روز داخل غار تحت آموزش تکنیک ها و یک سناریو امااد در غار  انجان می ریرد. توجه:
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 )مجموع سه روز( پیشرفته کوهنوردی با اسکینام دوره: 

 کارآموزی کوهنوردی با اسکی نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 21 4 ساعت

 آشنایی با تکنیک ها و مهارت های کوهنوردی با اسکیالف: هدف دوره: 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

1 
سطح کار فنی کوهنوردی و  تعیینتست 

 فرود با اسکی
 2 - و اسکی نوردی کوهسنجش سطح 

 - 1 معرای ک،یه تجهیزات انی کوهنوردی با اسکی در سبک های مخت،ف شناخت تجهیزات و انواع سبک ها 2

 2 - ارود با اسکی در تمان شرایط برم و یخ  پیشرفته فرود با اسکی 3

 2 - ساخت  انواع اتاق برایو صعودهای کرده ای و یخچال اجرای مهارتهای برف و یخ 4

 - 1 اقاامات پیش از برنامهو حین برنامه و پس از برنامه مدیریت برنامه های اسکی تورینگ 5

 روز دوم

انواع تکنیک های صعود با اسکی در شرایط مخت،فو حمل اسکی با  پیشرفته صعود با اسکی 1

 کوله و صعود با کرامپون
- 4 

 2 - ارود با اسکی در تمان شرایط برم و یخ  پیشرفته فرود با اسکی 2

مایریت بحرانو کار با دستگاه جستجو در بهمنو ساخت برانکارد و  جستجو و نجات  3

 حمل مصاون
- 2 

 روز سوم

 3 - انواع کارراه ها با اسکیو صعود و ارود با اسکی و رناب ایجاد کارگاه و استفاده از طناب با اسکی 1

 4 1 انواع برم و الیه های برایو انواع بهمنعم،ی  بهمن شناسی پیشرفته  2

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشی نوردی کوهبا اسکی ااراسیون  نوردی کوهررح درد پیشراته 
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  هر ساله مورد بازبینی قرار خواها ررات. در کمیته آموزش تاوین و 9315در سال دستورالعملاین 

 

 

 تدوین کنندگان:مشخصات 

 نوردی و صعودهای ورزشی کمیته آموزش فدراسیون کوه

 همکاری نمودند. دستورالعملبا سپاس از تمامی مربیان و همکاران کمیته آموزش که در تهیه و تدوین این 

 

 


