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اجرایی شیوه نامه    

 های آموزشی،پیشرفته و کارگاههای کارآموزیدوره  

 مقدمه:

تعیین وظایف و  مربی راهنمایان کوهسییی انهای آموزشیییی نامه دورهبه منظور هماهنگی در اجرای آیین

ل ها و روشیین نمودن مواد مندرد در آیین نامه دسیی ورا عمچگونگی تعامل فدراسیییون با ارکان اجرایی دوره

های ها در اجرای دورههای ورزشیییی اسییی ان، هیئتهاابالغ می گردد. کلیه باشیییگاهاجرا اجرایی ذیل جهت 

ریزی آموزشییی وزارو ورزو و جوانان و مداد از سییوی دف ر برنامه یآموزشییی مفلف به ریایت اسییناد ابال 

 باشد.نوردی میفدراسیون کوه مربی راهنمایان کوهس انهای آموزشی نامه دورهآیین

 

   الف: کلیات

سیون برگزاری کلیه دوره -9 شی فدرا سطوح کوههای آموز شگاهنوردی در  ست با آیینمی هابا   هنامبای

شیدوره سیون کوه های آموز سالمی ایران منطبق بوده و  فدرا شی جمهوری ا صعودهای ورز نوردی و 

 مجوز برگزاری منوط به دارا بودن کلیه شرایط مندرد در این دس ورا عمل خواهد بود. 

شگاه: وزفرایند اخذ مج -2 سط با سنجی تو س انها پس از نیاز  شهر صورو ها یا هیاو  ست به  درخوا

 شود، پس از تایید توسط هیاو اس ان و فدراسیونفدراسیون ارسال میو  هیاو اس ان بهاتوماسیون 

 شود.مجوز برگزاری دوره به صورو اتوماسیون صادر می

 

 ب: ضوابط اجرایی

 فرآیند دوره آموزشی -1

 و داوطلبان های مخاطبان ها با توجه به درخواسییتهای شییهرسیی انها و هیاونیاز سیینجیب باشییگاه

 نمایند.های آموزشی میریزی دورهآموزشی اقدام به طراحی و برنامهشرکت در سطوح مخ لف 
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 ریزیب پس از نیاز سییینجی و  بت نام او یه داوطلبان برگزار کننده اقدام به ان خا  طراحی و برنامه

شی و تهیه  شی، هماهنگی الزم با داوطلبان جهت  بت نام در پرتال آموز مدرس و مربیان دوره آموز

 م ناسب با دوره و مشخص نمودن مفان برگزاری دوره می نماید. تجهیزاو الزم و 

شخص نمودن مدرس/ مربی، تاریخ  ست برگزاری دوره با م یک هد ه پیش از تاریخ مورد نظر، درخوا

صورو  سی نموده و در  س ان برر سط برگزار کننده در پرتال  بت و هیاو ا دقیق و محل برگزاری تو

 تواند اقدام به برگزاری دوره نماید. می تایید هیاو اس ان، برگزار کننده

ها باید اب دا شخصا اقدام به  بت نام و یضویت در فدراسیون نمایند. پس از م قاضیان حضور در دوره

 بت نام، برگزار کننده اقدام به  بت نام داوطلبان در دوره به صیییورو ا ف رونیک نموده،  یسیییت 

 شود. و مربی ارسال میم قاضیان حضور در دوره به داشبورد مدرس 

 شگاه س انها و هیاواجراب با شهر شیوههای  ضور مدرس و ها طبق  سیون با ح نامه و طرح درس فدرا

مربی و داوطلبان در منطقه مناسییب با در نظر گرف ن شییرایط ایمنی کامل نسییبت به برگزاری دوره 

سط مدرس و مربی مورد اقدام می ارزیابی قرار گرف ه و با توجه به نمایند. در پایان دوره کارآموزان تو

 شوند.نامه قبول یا مردود میشرایط قبو ی شیوه

 سیون فرم صورو اتوما شیب به  سط کارآموزان تفمیل و ا ربخ سطح یک )واکنش( تو شی  های ا ر بخ

 شود. وسیله کمی ه آموزو ا ربخشی دوره سنجیده میبه

سط مدرس یا مربی با ط شداهی مورد ارزیابی او یه کارآموزان در اب دای دوره تو سش ک بی یا  رح پر

 گیرد. ا ربخشی سطح دو )یادگیری(و در پایان دوره مورد ارزیابی مجدد و نهایی قرار می

 

  :زمان برگزاری  -2

صل برگزاری دوره شرایط منطقه برگزاری دارد. دورهف شی و همچنین  س گی به دوره آموز هایی ها ب

سنگمانند کوه س ان تا اواخر پاییز برگزار میپیمایی و  سیر و نوردی از اواخر زم شود. در مناطق گرم

س ان سیون،ا سط فدرا س عالم و تایید تو شرایط آ  و هوایی پس از ا در  برگزاری های جنوبی با توجه 
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س ان امفان صل زم ست. دورهف صل پذیر ا شار یخی و ... در ف سی، برف و یخ، آب شنا هایی مانند بهمن 

هایی که در سا ن برگزار می شود دوره شوند.زمس ان و اوایل بهار با توجه به شرایط برگزار منطقه می

 دیت زمانی ندارد.هایی مانند کارگاه آموزشی ناوبری، جی پی اس و... محدوو یا دوره

 : مدت زمان برگزاری -3

 است. 96صبح تا  7سایت  ازسایت  8ها و کارگاهی آموزشی روزانه مدو زمان برگزاری دوره 

 

 : وضعیت منطقه برگزاری -4

 دارا بودن شرایط طبیعی و جغرافیایی م ناسب با دوره مورد نظر، برخورداری از ایمنی کامل

 

 آموزشی هایکارآموزی،پیشرفته و کارگاهشرایط صدور احکام  -5

های آموزشی به صورو اتوماسیون و توسط هیاو اس ان های آموزشی و کارگاهصدور گواهینامه تمامی دوره  

 یسییت دوره را تایید و به برگزار  ،مدرس پس از برگزاری دوره و  بت نمراو برگزار کننده صییادر خواهد شیید.

و از طریق برگزار کننده برای صییدور حفب به هیاو اسیی ان و فدراسیییون ارسییال  خواهد دادکننده بازگشییت 

 چاپ خواهد شد.احفام حضور در دوره شود و بعد از تایید فدراسیون در هیاو اس ان مربوطه می

 

 مدرسان و مربیان دوره: ضوابط ج

 دارای مجوز بازآموزی 3های مقدماتی توسط مدرسان درجه دوره -

 دارای مجوز بازآموزی  2های پیشرف ه توسط مدرسان درجه دوره -

 های آموزشی توسط مدرسان مربوطهکارگاه -

سط  - سال یفبار برگزار و ن یجه بازآموزی تو سه  شرکت در بازآموزی که هر  سان و مربیان بعد از  مدر

 کمی ه آموزو در پرتال جامع فدراسیون  بت میشود مجاز به تدریس خواهند بود. 
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  خا  مدرس و مربی توسط باشگاه و هیاو شهرس ان با تایید هیاو اس ان و فدراسیونان -

 

 د: ضوابط انضباطی

آموزشی فدراسیون، کمی ه آموزو فدراسیون  دس ورا عملهای آموزشی طبق در صورو یدم برگزاری دوره

 مورد تخلف را بررسی و صدور رای نماید. درخواست کمی ه انضباطی نماید و می تواند

در صورتی که تخلداو خارد از مسائل فنی باشد به دس ور رئیس فدراسیون و با حضور نماینده : 1تبصره

 .حراست و ایضای کمی ه انضباطی جلسه برگزار خواهد شد
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  ضوابط مالی :ه

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

 )ریال به ازای هر روز( 1335جدول 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

 324111 مربی ) کمک مدرس (

 دوره کارآموزی پیشرفته 
 1321111 مدرس

 331111 مربی )کمک مدرس(

سی  دوره های طراحی / داوری /مربیگری/ مدر

یا مال بازآموزی /هی یان نوردی / /  ما مربی راهن

  کوهستان

 1325111  1مدرس درجه 

 1403111 1مربی )کمک مدرس( درجه 

 1518111  2مدرس درجه 

 1144111 2مربی )کمک مدرس( درجه 

 

 1015111 ـ مدیر مسئول سرپرست 

 1518111 ناظر

 0001111 تدارکات و پشتیبانی
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 باشد:های آموزشی به شرح زیر میهای آموزشی و کارگاههزینه دوره

 عنوان دوره آموزشی ردیف
کننده هزینه شرکت

 )ریال(

حداکثر ظرفیت 

 دوره

تعداد روز 

 دوره

 3 92 000/750 کارآموزی کوهپیمایی 9

 3 8 000/950/9  ودره نوردی کارآموزی سنگنوردی 2

 3 8 000/250/9 کارآموزی برف و یخ 3

 4 8 000/250/9 کارآموزی  ارنوردی 4

 3 8 92500000 کارآموزی کوه نوردی با اسفی 5

 2 92 000/600 نماخوانی و کار با قطبکارگاه آموزشی، نقشه 6

 4 5 000/650/9  و دره نوردی پیشرف ه سنگنوردی 7

 3 4 000/800/9 نوردی دوره دیواره 8

 4 5 000/750/9 پیشرف ه برف و یخ 1

 3 5 000/650/9 دوره آبشار یخی 90

 5 5 000/000/2 پیشرف ه  ارنوردی 99

 4 5 9750000 پیشرف ه کوه نوردی با اسفی 92

 GPS 000/700 92 2کارگاه آموزشی  93

 2 30 000/500 پزشفی کوهس انکارگاه آموزشی مقدماتی  94

 2 92 000/800 شناسی(کارگاه آموزشی نجاو برف )بهمن 95

 2 8 000/950/9 کارگاه آموزشی نجاو فنی 96

 2 92 000/800 کارگاه آموزشی مبانی جس جو در کوهس ان 97

 9 30 000/350 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهس ان 98

 9 30 000/350 کوهس انکارگاه آموزشی حدظ محیط  91
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 شود.های کارآموزی محاسبه میبر حسب دوره 6ا ی  9ا زحمه مدرسان و مربیان از ردیف حق :2تبصره

 .شودهای پیشرف ه محاسبه میبر حسب دوره91ا ی  7ا زحمه مدرسان و مربیان از ردیف حق :3تبصره

تصویب هیاو  بعد از  تغییراودر صورو نیاز به این جداول هر سا ه مورد بازبینی قرار گرف ه و   :4تبصره

 . ایالم خواهد شدرئیسه 

 

 

 

 و. امور پشتیبانی

 باشید وازم و تجهیزاو یمومی توسیط برگزار کننده دوره و  وازم اندرادی به یهده شیرکت کنندگان دوره می

 .مربی دوره قرار میگیردکه قبل از شروع دوره طبق جدول زیر تهیه و در هنگام برگزاری در اخ یار مدرس و 

 

 

 

 های آموزشی به شرح جدول صدحه  یست  وازم و تجهیزاو دوره های کارآموزی، پیشرف ه  و کارگاه

 بعد می باشد.
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 های آموزشیو کارگاه ، پیشرفته کارآموزیدوره های لیست لوازم و تجهیزات 

 کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان

 افزارنوشتو  ...( و برد وایت تخ ه پرژک ور، ویدئو) بصری و سمعی تجهیزاو

 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

 افزارنوشت و...(  و برد وایت تخ ه پرژک ور، ویدئو) بصری و سمعی تجهیزاو

 کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

 افزارنوشت و...(  و برد وایت تخ ه پرژک ور، ویدئو) بصری و سمعی تجهیزاو

 نما قطب با کار و خوانینقشه کارگاه آموزشی

  ،...و کش خط نقا ه،ب  افزارنوشت آموزشی، منطقه 9025000 نقشه پش ی، کو ه ارتشی، نمایقطب طبیعت، مناسب کدش و پوشاك

 روزانه تغذیه راهپیمایی، کدش

 پیماییکارآموزی کوه

 میلیم ر7  قطر طنا ) اندرادی طنا ، آف ابی کاله و آ ، یینک پوش ی، قمقه کو ه نیاز، مورد فنی مناسب،  وازم پوشاك و کدش

 افزارنوشتپیمایی، تغذیه و  ، باتون کوه(م ر 6 طول به

 کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان

 ، کدش و پوشاك مناسبافزارنوشت و...(  و برد وایت تخ ه پرژک ور، ویدئو) بصری و سمعی تجهیزاو

 نوردیکارآموزی سنگ

شاك سب، هارنس پو سک،کارابین سنگنوردی،کاله منا شت3 پیچ کا سلینگ یدد، ه  سانت، طنابچه 920 و 60 یدد دو فرود، ا

 حمایت ابزار اندرادی، طنابچه حلقه، یک ندر دو هر طنا  یدد، 3 دراکوئیکاتوبالك،

 کارآموزی برف و یخ

حلقه،  یک ندر دو هر یدد، طنا  3 ساده یدد،کاربین 3 پیچ هارنس،کلنگ،کارابین کاسک، کاله مناسب، کدش و دس فش پوشاك،

 یدد یک دراکوئیکحمایت،  ابزار سانت، ابزارفرود، 920 و 60 یدد دو اسلینگ اندرادی، طنابچه

 نوردیکارآموزی دره

سک، کارابین پیچ هارنس دره سوو، کاله کا ساده  6نوردی، وو  صعودیدد، 2یدد، کارابین  کرول و پارکا ،  یومار و ابزار فرود، ابزار 

، کیسییه طنا ، نوردیدرهم ری هر دو ندر، محافظ طنا ، کو ه 50 نوردیدرهطنابچه پروسیییک، طنا  اندرادی، نوار تسییمه، طنا  

 دس فش فرود، سوو، خود حمایت

 دوره غارپیمایی

، چراغ پیشانی دو یدد و دو افزارنوشتچفمه و دس فش مناسب  ارنوردی،  باس یفسره مناسب  ار، ساك  ارنوردی، کاله کاسک، 

 ست باتری اضافه، پوشاك مناسب تا محل  ار، آ  و تنقالو

 زمین شناسی و مورفولوژی کارست

 افزارنوشت و...(  و برد وایت تخ ه پرژک ور، ویدئو) بصری و سمعی تجهیزاو

 کارآموزی غارنوردی

 کوبیرول وازم  یدد، 5یدد، تسمه در سایز مخ لف  20پیچ  حلقه، کارابین ساده و4طنا  اس اتیک ، تجهیزاو تیمی

یدد ،  5یدد، کارابین سییاده  4کدش،دسیی فش و  باس مناسییب، سییاك  ارنوردی، کاله کاسییک، کارابین پیچ ،تجهیزاو اندرادی

)هارنس و کارابین پیچ نیب دایره، کرول و  م ر طنا  دینامیک تک طنا ، سییت  ارنوردی 3گاوی کوتاه و بلند یا افزار، دم نوشییت

 تورسف یومار و پارکا ، ابزار فرود  ارنوردی(
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 برداری غارنقشه

 پرژک ورتخ ه وایت برد و ویدئو  یدد، 4یدد، م ر نواری یا م ر دیجی ال  4کامپفس کلینوم ر :تجهیزات تیمی

سک، چراغ : تجهیزات انفرادی ساك  ار،کاله کا شی تلدن یا تبلت اندرویدی،  سب  ار، گو سره منا س فش و  باس یف چفمه، د

ضافه،  شانی و باطری ا شتو کابل مربوطه،  ب تاپ، فلش مموری،  gpsپی شده،  بافزارنو شطرنجی پرس  مداد، پاك کن، نقا ه، برگه 

 س ی مناسبمقداری نخ، تخ ه شاسی یا زیر د

 GPSکارگاه آموزشی کار با 

 راهپیمایی، تغذیه ، کدشافزارنوشتآموزشی،  منطقه 9025000 پش ی، نقشه اس، کو ه پی طبیعت، جی مناسب کدش و پوشاك

  روزانه

 پیشرفته سنگنوردی

شاك سب، هارنس پو سک،کدش سنگنوردی،کاله منا سلینگ 5 ساده یدد،کارابین5 پیچ سنگنوردی،کارابین کا  60 یدد 4 یدد، ا

 فرود، ابزار و حمایت ابزار اندرادی، طنابچه حلقه، یک طنا  یدد، 90 درایدد،کوئیک 3 اتوبالك سانت، طنابچه 980و950و920و

 کیل، قرقره رکا ، آچار بیسیک، پله راپمن بالك تی یومار صعود ابزار میخ، چفش،  کب ترای کیل فرند میانی

 نوردیدوره دیواره

شب سه، مانیچادر و  وازم  شی ) تگ الین (، هارنس، کاله کی صعود ) نیب طنا  (، طنا  باال ک شی دیواره ، طنا   ست باال ک بار، 

هر  دراکوئیککاسک،کدش سنگنوردی،  وازم خود حمایت، کارابین پیچ و ساده به تعداد الزم، ابزار حمایت و فرود، طنابچه اندرادی، 

کب، هگزان و... هر ندر از هر سایزهای مخ لف، ابزارهای میانی }ابزار های  یر کوبشی مثل کیل، فرند، ترای یدد، اسلینگ در 95ندر 

، ( و..... { 92و یک یدد 90یدد )نه یدد 90نوع یک دست کامل، ابزارهای کوبشی مثل انواع میخ، رول بو ت و صدحه پالك هر ندر 

صنویی )پله رکا ، انواع ه صعود م سایل مخ ص  سایزهای مورد نیاز و... ( وازم رول ها و...(وكو س ه رول، م ه در  چفش، ، کوبی )د

سیک( شیب یومار، راپ من، تی ، آچار کیل، طنابچه اتو بالك )پرو شن، قرقره و...، انواع  وازم باالک شتبالك، میفرو ترک ار، تغذیه افزنو

 مانی و کمپ وازم شبهای او یه، مورد نیاز دوره، پوشاك و کدش مناسب، کیت کمک

 مبانی نجات فنی

 بار، طنا  تقسیب کار، صدحه دس فش، طنا  برو جهت چاقو  یدد، 6 مخ لف سایزهای در اسلینگ یفطرفه، شونده قدل ابزارهای

 سایزهای در پروسیک طنابچه م ر، 99 ا ی 6 طول به اندرادی طنابچه ، م ر50 طول به میلیم ری 99 ا ی 9005 قطر به دینامیک

 99 شفل بیزی پیچ کارابین، یدد 9 ترکشن مینی یدد،  قرقره2 مینی کوچک یدد، قرقره 9 مینی جی دوبل قرقره، یدد 1 مخ لف

 رکا  پله با سنگنوردی، یومار فنی،  هارنس  وازم حمل کیسه، کاسک کرول، کاله حمایل بند و اتوالك، کرول فرود ابزار یدد،

 پیشرفته برف و یخ

 کاسک، هکال آف ابی، کوهنوردی، یینک صند ی حمله، کو ه پش ی، فصل،کو ه مناسب نوردی،  باسیخ و کوهنوردی مناسب کدش

  ر،گ آ ، ضد جدت،  باس یک ندر، یومار هر برای اندرادی حلقه، طنا  یک ندر دو هر صعود ، طنا افزارنوشتتلسفوپی،  باطوم

 نظیر) حمایت فرود، ابزار، روزانه تغذیه مانی،شب  وازم اندرادی، دس فش،  وازم روکش و دس فش یخ، چفش و تبر کرامپون،

 اتوبلوك جهت م.م6 طنابچه حمایت، و فرود کوهنوردی، ابزار کلنگ، برف نبشی یا و  و ه  نگر، نظیر میانی حمایت و( … و ریورسو

 یدد 5 اسلینگ یدد،90 ساده کارابین و یدد 4 دارپیچ ، کارابین(پروسیک)

 نوردی با اسکیکارآموزی کوه

سفی کوه فیفس و چو  سفی، کوه کدش ،(تورینگ) ا ست ا سفی، پو سفی، کرامپون ا سفی، کوه باطوم ا (  میل 7) اندرادی طنابچه ا

سک، کاله صعود، سبک کلنگ ،(یدد 9) ساده کارابین ،(یدد 9) پیچ کارابین کدش، م ر،کرامپون 90 شاك کا سب پو  صعود منا

 (ست 4) برف بیل و سونداژ میل، (یدد 4) بهمن در جس جو دس گاه ،امداد پک زمس انه،

 

 دوره آبشار یخی
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 ،یدد 3 دراکوئیک، 920 تسمه، یدد سه ندر هر یخ پیچ، مناسب کدش و کرامپون، یخ تبر، دار ویزور ترجیها کاسفت کاله

 یک برای حلقه 3 بلند طنا ، او یه هایکمک کیت، مناسب پوشاك، هارنس، حمای ی ابزار، اباالهوك آچار، یدد 3 پیچ کارابین

 کالس

 کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی(

، کدش و پوشاك مناسب، کاله کاسک، میل سونداژ، بیل افزارنوشت و...(  و برد وایت تخ ه پرژک ور، ویدئو) بصری و سمعی تجهیزاو

 ،کلنگ و باتوم کوه نوردیاندرادیبرف، اره برف، دس گاه جس جو در برف، طنا  

 نوردیپیشرفته دره

یدد )یفی از آنها هشت فرود ساده  2یدد، ابزار فرود 6یدد، کارابین ساده  8نوردی، وو سوو، کاله کاسک، کارابین پیچ هارنس دره

سیک صعود یومار وکرول و پارکا ، طنابچه پرو شد(، ابزار  سیک(، کوییک VT) با کوبی یدد، طنا  اندرادی، تجهیزاو رول 2درا پرو

م ری هر ندر به همراه کیسه طنا  دوسر، محافظ  50نوردی ، نوار تسمه کارگاهی، طنا  دره90یدد بلت وپالك  5کامل به همراه 

 نوردی، دس فش فرود، سوو، خود حمایت طنا ، کو ه دره

 پیشرفته غارنوردی

 5یدد، اسلینگ  90یدد، سیمپل و شانت دو یدد، رول و صدحه  30طنا  اس اتیک هر ندر یک حلقه، کارابین  ؛گروهیتجهیزات 

 یدد، رکا  دو جدت، طنا  دینامیک، ابزار حمایت

سب،  باس کدش و تجهیزات انفرادی؛ س فش  ارنوردی، ساك منا سب، د سک، ابزار  کاله منا ش ی رول کوبیرولکا ) چفش، م

ضافه پن ین،  ست کامل  ارنوردی به ا صدحه پالك(،  شتکو  و م ه، رول و  ضافی، افزارنو شانی دو یدد به همراه باتری ا ، چراغ پی

 یدد 6یددف کارابین پیچ  5یدد، کارابین ساده  9قرقره ساده 

 امداد و نجات در غار

 یدد، کارابین 9 ترکشن مینی و 9 شارژی، پروترکشن دریل یدد، 20 پیچ و حلقه،کارابین ساده 3 اس اتیک طنا  :تجهیزان تیمی

 یدد، تلدن  ار 4 بیسیب پروژک ور، ویدئو برد وایت به مجهز و مناسب یدد، کالس 90 چسبی و مفانیفی رول یدد، انواع 6 اتوماو

 یک ینامیکد طنا  یدد، 3 فیفس و 3 رسفیو قرقره تیمی برانفارد، او یه هاییدد،کمک 2 تاندم قرقره یدد، 2 یدد، اس اپ 4

 یدد 2 میل 8 طنابچه حلقه،

 کارگاهی طنابچه مناسب، یدد، دس فش 6 ساده  ار،کارابین ساك  ار، یفسره چفمه،  باس  ار، مناسب کدشبتجهیزات انفرادی

 ست اضافه، باطری و یدد 2 پیشانی چراغ ایمنی، کاله یدد، 9 رسفیو قرقره یدد، 6 پیچ کارابین اس اتیک، میلی م ری 99 یدد 2

 ،افزارنوشتکمپ،  و مانی شب او یه،  وازم های کمک کیت+  بقا کیت یدد، 5 صدحه و رول یدد، دو بلند ، تسمهکوبیرول کامل

 روزانه، تغذیه حلقه،  یک م ر میلی 99 تا 90 سایز  اس اتیک طنا 

 پن ین، بلند و کوتاه گاوی دم ، فرود ابزار، تورس و کرول ،پارکابی و یومارب شامل  ارنوردی کامل ست

 نوردی با اسکیپیشرفته کوه

سفی کوه فیفس و چو  سفی، کوه کدش ،(تورینگ) ا ست ا سفی، پو سفی، کرامپون ا سفی، کوه باطوم ا (  میل 7) اندرادی طنابچه ا

  و 60 تسمه ،(یدد 4) ساده کارابین ،(یدد 3) پیچ کدش،کارابین کرامپون ،(م ر 50 ندر دو هر) آ  ضد 805  صعود طنا  م ر، 90

  بیل و سونداژ میل بهمن، در جس جو دس گاه صعود، سبک کلنگ هارنس، حمایت، و فرود ابزار ،(یدد 2) پروس یک طنابچه ،920

 امداد اسفی،کیت حمل قابلیت با مناسب پش ی کو ه زمس انه، صعود مناسب پوشاك کاسک، کاله برف،

 

 

 : ز: الزامات
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 های دانش افزایی و )شییرکت در دوره بایسییت دارای مجوز آموزو باشییند.مدرسییان و مربیان می

 های بازآموزی با ای بار سه سا ه( دوره

 سان سه  و مربیان مدر  تدریسبه مجاز های کارآموزی، مربیان درجه دو دوره تدریسبه  مجازدرجه 

 باشند. های پیشرف ه و کارآموزی میدوره

 برگزار خواهد شد. مربوطههای آموزشی توسط مدرسان کارگاه 

   هس ند.های تعیین شده او و گرایشدرجبا  ها مطابقدوره تدریسبه  مجازمدرسان و مربیان  

 شیو یا کارگاه  دوره ست آموز صل می بای سب با ف سیون ایالم  م نا شنامه های فدرا سط بخ که تو

 میشود برگزار گردند. 

  برگزار شوند. توجه به ایمنی کامل منطقهو با منطقه مناسب  درو یا کارگاه آموزشی  دوره  

  تمامی کارآموزان و مدرسییان و مربیان دوره ها ملزم به اسیی داده از  وازم ایمنی مورد نیاز دوره مانند

 کاله کاسک می باشند.

 اس اندارد  دارای فنی در دوره می بایست  وازم و تجهیزاو تمامیUIAA .باشند 

 برگزار شوند. سایت( 8)روزانه  96 صبح تا 7سایت  از می بایست ی آموزشیهاوکارگاه هادوره 

 و تجهیزاو یمومی به یهده برگزار  باشییددروه آموزشییی به یهده داوطلب می اندرادی تهیه تجهیزاو

 کننده است.

 صی صا شرایط یمومی و اخ  ش ن  شرکت کنندگان در دوره ها دا شی یهاکارگاهو  برای  ا زامی  آموز

 است.

 

 

 های آموزشی به شرح جداول زیر:ها و کارگاهرئوس مطالب و ریز محتوای کارآموزی

 عملی نظری  ساعت )مجموع یک روز( کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان :دورهنام 
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 نیاز: نداردپیش نیاز/ هم
8 - 

 کوهستانیهای با مبانی حفظ محیطالف: هدف دوره: آشنایی 

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 های کوهستانیاکوسیستم 1
 ها در محیط زیست/ منابع آ / یخچا هاارزو کوهس ان

 های ایرانمنابع جنگلی / مناطق حداظت شده / کوه
3 - 

2 
های محیطعوامل تهدید کننده 

 کوهستانی

 ها ها / باتریصدماو فیزیفی/ پسماند جامد/ پالس یک

 رویهگردشگری بی فضوالو انسانی/  شفار/ حریق/  

 اصول گردشگری پایدار/ گرمایش جهانی 

4 - 

 های محیط زیستی سازمان 3
ا مللی و ملی محیط زیس ی و های بینمعرفی سازمان

 های مرتبط کوهس انیفعا یت
9 - 

 :منبع درسی ج:

 صعودهای ورزشیو  نوردیکارگروه حدظ محیط کوهس ان فدراسیون کوه طرح درس
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 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان )مجموع یک روز( :دورهنام 

 نداردنیاز: پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 های جوی با درصد صحت باالبینیآوردن پیشالف: هدف دوره: شناخت شرایط جوی با مشاهدات میدانی و نحوه به دست 

 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 ناپایداری هوا/ شناخت انواع ابر/ اس داده 

 نوردیهای کوهبرنامهکاربردی از شناسایی ابرها در اجرای 
4 - 

 شناخت پارامترهای دما، فشار و باد 2
کاربرد تشخیص تغییراو دمایی در شرایط مخ لف/ کاربرد 

تشخیص فشار هوا/ شناسایی انواع باد/ ان خا  روو ایمن 

 نوردی با توجه به تشخیص تغییراو این پارام رها  کوه

3 - 

 بینی شرایط جوی نحوه تشخیص پیش 3

های هواشناسی و توانمندی هرکدام، نحوه به معرفی انواع سایت

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

های تخصصی هواشناسی کوهس ان/ معرفی منابع دریافت مشاوره

 یلمی در این خصوص 

9 - 

 :منبع درسی ج:

 های تخصصی هواشناسی کوهس انک ا  و ورزشیصعودهای و  نوردیهواشناسی کوهس ان فدراسیون کوه طرح درس
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  ز(مجموع دو رو) پزشکی کوهستان نام دوره: کارگاه آموزشی

 ندارد نیاز:پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

10 1 

 نها و مقابله میدانی با این مشکالت آو چگونگی پیشگیری از  نوردی در ارتفاعاتکوه 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 ارتفاعبیماری 1
 ،یهوایمداهیب هب ،کمبود اکسیژن ،شنایی با فیزیو وژی ارتداعآ

 گاموبگ ..،رم ریویو ،ورم مغزی ،زدگیاعدارت
4 - 

 سرمازدگی  2
ه ا و چگونگی مقابلهزدگی اندامیخ ،شنایی با ا راو سرما بر بدنآ

 ن و درمان او یه آبا 
2 - 

 هیپوترمی  3
و درجاو مخ لف  بر بدن شنایی با افت دمای بدن و ا راو سرماآ

 ن و چگونگی پیشگیری و درمان او یه آ
2 - 

 روز دوم                                    

 - 2 نوردیاصول او یه تغذیه در برنامه های کوه تغذیه در کوهستان  4

  آن صاعقه و خطرات 5
یی شناسا ،شنایی با مبانی تو ید صایقه و شرایط جوی مربوطهآ

در هنگام  ن بر بدن انسان و نحوه مواجهه با شرایط بحرانآا راو 

 در طبیعت  صایقهبروز 

2 - 

 - 2 ن آیوامل گرمازدگی و نحوه پیشگیری و درمان او یه  شنایی باآ گرمازدگی  0

0 
های راه، بدن انسان  ا  برآفاشعه  ا راو مضر با شناییآ فتابآاثرات اشعه 

 سوخ گی ف ا آکوری و های مو ر برفیشگیری و درمانپ
9 

- 

 - 9 مطرح شده در دورهاز مباحث  امتحان و نظر سنجی  8

  :منبع درسی ج:

 صعودهای ورزشینوردی و کمی ه آموزو فدراسیون کوه طرح درسو پزشفی کوهس ان ک ا  
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 روز( دو)مجموع  نماقطبو کاربا  خوانینقشهکارگاه آموزشی  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 8 

 ی مغناطیسی و ناوبری ایمن در طبیعت نماقطببا 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 انمقطب/ تعریف گرا/ گراگیری/ کا یبره کردن نماقطبانواع  نماقطبآشنایی با  1

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

 مبنا/ منحنی میزان/ یوارض 
2 - 

 تشخیص جهت حرکت 3
قدل کردن گرا/  باقی ماندن روی مسیر با اس داده از نقاط و 

 گرای معفوسخطوط مرجع/ یبور از موانع/ 
1 - 

 - 1 ای/ تالقی دو گرابرو/ برو اصالح شده/ برو فاصله تعیین موقعیت روی نقشه 4

5 UTM 
 - UTM  1سیس ب مخ صاو  / UTMسیس ب تصویر 

0 
شماری/ اس داده از انگشت دست/ تخمین مسافت گام روی نقشه/ تخمین مسافت 

 نماقطببا 
1 

- 

 دوم روز                                  

 رسم کروکی مسیر 0
شماری/ تعیین مقیاس مناسب/ گرای گراگیری/ انواع شیبها/ گام

 معفوس/ رسب تقریبی یوارض 
- 3.5 

 تعیین موقعیت 8
کردن نقشه/ بررسی کلی منطقه/ تشخیص یوارض/  هتوجی

 مخ صاو موقعیت فعلی عیین موقعیت/ت
- 3.5 

 1 - نماقطبقانون شست دست/ با اس داده از  تخمین مسافت 3

 :منبع درسیج:  

  تا یف خوانینقشها  مبانی / ک مجید همراه -ک ا  کارتوگرافی تا یف سید جعدر مقیمی /نماقطبو کار با  خوانینقشهطرح درس دوره مقدماتی 

 سازمان نقشه برداری کشور 25000ب9نقشه های پوششی / مج بی یمانی

 .شودو روز دوم ح ما باید در کوهس ان برگزار در سا ن  کامالًکالس آموزشی روز اول  توجه:
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 )مجموع سه روز(کارآموزی کوهپیمایی  نام دوره:

                                                                          نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

0 18 

 پیمایی های مقدماتی کوهها و مهارتبا 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 کوهس ان، کوه، یال، دره و ...آشنایی با یوارض طبیعی  تعاریف پایه 1

 5/2 -  و.. برداری، تقسیب انرژی و...، انواع شیباصول گام چیدمان ندراو برداریسازماندهی، اصول گام 2

 - 5/1 پوشاك و..(پش ی و چیدمان،کدش،)کو ه و گروهی  وازم اندرادی لوازم و تجهیزات کوهپیمایی 3

 - 5/1 کردن، اصل تمرین، اصل سرد کردناصل گرم  آمادگی جسمانی 4

 - 5/1 نوردی، باشگاهوزارو ورزو، فدراسیون، هیئت کوه نوردیتشکیالت کوه 5

 - 5/1 ها، امالح و اهمیت آ مواد مغذی، وی امیناصول تغذیه،  تغذیه 0

 5/1 - های طبیعی منطقه                                 ها و جاذبهمعرفی کوه    منطقه دورهمعرفی  0

 - 1 تعاریف، خطراو طبیعی و خطراو مصنویی خطرات کوهستان 8

 - 5/1 وظایف قبل از برنامه، حین برنامه، وظایف بعد از برنامه سرپرستی و هدایت گروه 3

 روز دوم                                        

  45/1 بهداشت آ ، بهداشت هوا، خاك، ... بهداشت  ذا، بهداشت فردی فردی و محیطبهداشت  11

  15/1 ایمنی، پاکیزگی و... های محل استراحتویژگی 11

 1 - (طبیعی یوامل توسط) یابی در شبیابی در روز، جهتجهت یابی بدون ابزار جهت 12

 5/1 - نوردی و کاربرد آنهای کوهانواع گره هاگره 13

 5/1 - ها، قواید سنگنوردی آشنایی با انواع گیره  نوردیقواعد سنگ 14

 4 - حمایت با طنا ، بدون طنا  روو ،فرود و روو صعودها،تعریف کارگاه ی کوتاههاصعود و فرود از سنگ 15

 روزسوم                                  

 8 - و تمرین مطا ب فرا گرف ه شده روزهای قبل کالس و آزمونصعود به قله  متری 3511 تا 2511 صعود قله 10

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون کوه پیماییطرح درس کارآموزی کوه

 دوره باید طی سه روز  و ح ماٌ در طبیعت برگزار شود. توجه:
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 )مجموع دو روز( کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان  :دورهنام 

 کوه پیمایی نیاز: کارآموزیپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 8 

 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

/ فرایند جس جو و نجاو/حد LASTجس جو و نجاو چیست/ آشنایی با واژه  

اس انداردهای حوزه جس جو و نجاو/  اقل آمادگی برای حضور در یملیاو/

و ساخ ار آن/ مدیریت منابع در صحنه حاد ه/ فرآیند  ICSمدیریت ریسک/ 

 یملیاتی تیب های جس جو و نجاو/ جس جو و نجاو در کوهس ان

2 - 

 برخورد با حوادث کوهستان 2
ریزی جهت اجرای یملیاو جس جو و نجاو/ چک قبل از گیری/ برنامهگزارو

 تشریح حاد ه/ چک بعد از ایزام/ نقد و ارزیابی جلسه توجیهی/ایزام/ 
2 - 

 استفاده از احتماالت در عملیات جستجو 3
اح ماالو و کاربرد یملی آن/ مزایای اس داده از دانش اح ماالو/ محاسبه 

 محاسبه اح ماالو مربوط به زمین / اح ماالو مربوط به یملیاو جس جو/

 یملیاو جس جو و نجاومحاسبه اح مال موفقیت 
1 - 

 - 1  های جس جو و روو های یملیاوتیب جس جوی شبانه و روزانه/ترکیب تکنیک های جستجو 4

 بالگرد و عملیات جستجو و نجات 5
های با گرد/ اصول پرواز با گرد/ خصوصیاو محدودیت بندی با گردها/طبقه

مالحظاو ایمنی/ های با گردهای جس جو و نجاو/ فیزیفی با گرد/ قابلیت

 مالحظاو حین پرواز
1 - 

 آب خروشان 0
ویژگی آ  های جاری/ سیال  و انواع آن/ جهت و سیمای رودخانه و 

یوارض رودخانه/ فشار  های جاری/ یوامل ایجاد تالطب/رف ارهای آ 

 هیدرو یک/ مالحظاو پزشفی در آ / تجهیزاو/ خود نجاتی/ روشهای نجاو
1 - 

 روز دوم                                                                                             

 2.5 - هااس داده از روشهای جس جو در محیط های کوهس انی و دشت جستجوی نشانه های مصدوم بی هوش یا جسد 0

 بسکت کردن مصدوم 8
ایجاد سینه و صند ی با اس داده  نحوه ان قال صحیح مصدوم به داخل بسفت/

 حمل صحیح مصدوم ازتسمه نوار / فیفس کردن مصدوم/
- 2 

 1 - نحوه ایجاد کارگاه در سیال  و یبور از آن  آشنایی با کارگاه های سیالب 3

 جستجوی مصدوم هوشیاردرمحیط کوهستان 11
اجرای یملیاو جس جو و نجاو مصدوم هوشیار با توانایی ایجاد تماس تلدنی 

 با نیروهای جس جوگر در محیط کوهس ان 
- 2.5 

 :منبع درسیج:  

  فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کارگاه آموزشی مبانی جس جو در کوهس انطرح درس / 

یملیاو جس جو جهت پیدا کردن مصدوم هوشیار در محیط کوهس ان روز دوم در محیط تا یصر همان روز و کالس آموزشی روز اول در  توجه:

  کوهس ان
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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 معرفی  وازم و تجهیزاو سنگنوردی و اصطالحاو کوه، گرده و.... ابزارشناسی واصطالحات پایه 1

 گره های سنگنوردی 2
هشت هشت سرخرگوو،  ،دوال،  هشت یک ال و سردست،

 قال ، خودحمایت، حمایت، ،تعقیب دوسرطنا  یک ال و دوال

 و.. پروسیک

- 2 

 5/1 - ناخنی، انگش ی و... گیره هاانواع  اصول گرم و سرد کردن بدن، آمادگی جسمانی و انواع گیره ها 3

 5/2 - ...و نحوه تعویض دست وپاها ریایت فاصله مناسب، مسیرخوانی، قواعد سنگنوردی 4

 دومروز  

 Traverse - 1الخ کردن، دو در، تنوره پاگس ر، تنوره باز، انواع تالش های دوطرفه وگذرعرضی 5

 کارگاه های سنگنوردی 0
تعداد بازو و  میزان پویایی،  حاظ ساخ ار، انواع کارگاه ها از

 راح ی
- 2 

 حمایت در سنگنوردی 0
 حمای چیوظایف  حمایت پویا، حمایت ایس ا ،

- 
 

5/1 

 S - 5/3فرود مصنویی،فرود طبیعی،فرود انواع فرود 8

 سومروز                                                                               

 0 - صعودکرده ای ،سنگ کوتاهصعود  صعود طبیعی، انواع صعود 3

 دروس تئوری 11
باید ها و نبایدها در  ، (YDSدرجه بندی مسیرها )یوسمی ی)

 سنگنوردی و..
2 - 

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشینوردی فدراسیون کوهسنگطرح درس کارآموزی 
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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 برداریگامها 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 برفی و....نقا   معرفی  وازم و تجهیزاو برف ویخ و اصطالحاو یخچال، ابزارشناسی واصطالحات پایه 1

 1.5 - / تراورس و زیگزاگروشهای سایت سه، آ مانی و فرانسوی در برفچال بدون ابزار برداریگام 2

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

 2.5 - / تراورس و زیگزاگ  با کلنگفرانسویروشهای سایت سه، آ مانی و  در برفچال با کلنگ برداریگام 4

 ومدروز   

5 
سکوی اسقرار جای پا در ایجاد 

 حرکت بر روی برف

بغل به  ایجاد سفوی اسقرار،کندن جای پا در صعود مسقیب )با پنجه،

 زیگزاگ و.. تراورس، شیب(،
- 3 

 3 - اس داده از کلنگحا  های مخ لف سقوط و روشهای ترمز کردن با  ترمز در سقوط با کلنگ 0

 2 - های مرتبط با کارآموزی و کاربرد آن در برف گره گره ها 0

  روز سوم                                                                                  

 1.5 - کارگاه قارچ برفی،کارگاه افقی کارگاه های برف 8

 2 - ، خومبو  Sهشت، دو در ،  ،اسفاتلندی) بر روی کارگاه های برففرود انواع  فرود در برف چالها 3

 2 - حمایت سرطنا   حمایت ندر دوم، )سطل نشس ه(، حمایت بر روی بدن انواع حمایت در برف 11

11 
 2 5/1 صعود ندر سرطنا  و ندر دوم  ها و فرامین قراردادی،گزاره صعود کرده ای

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشیبرف و یخ فدراسیون کوهطرح درس کارآموزی 

 

 

 

 

 



 شیوه نامه دوره های آموزشی

  

20 

 

 

 روز( سه)مجموع نوردی کارآموزی دره :دورهنام 

 نوردیکارآموزی سنگ نیاز:پیش نیاز/هم

 

 ساعت

 عملی نظری 

0 18 

 نوردی های مقدماتی درهها و مهارتبا 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  

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

 - 2 کدهای گد اری، شنیداری و دیداری

 - 2 ...( و )طنا   وازم گروهی ...(/ )پوشاك،کدش،کو ه پش ی و  وازم اندرادی نوردیتجهیزات درهلوازم و  2

 2 - هاگره هاگره 3

 2 - صعود قدل کردن ابزار فرود/ فرود/ کار با طناب 4

 روز دوم                                                                        

 2 - کن رل سایش پرتا  طنا / /و مدیریت طنا  حلقه کردن طنابمدیریت  5

 1 - پش یبانی از فرود/ فاک ور سقوط /حمایت ها هاحمایت 0

 5 - یبور از کارگاه انحرافی یبور از کارگاه مجدد/ یبور از گره/ کار با طناب 0

 روز سوم                                                                       

 2 - /هندالین هایرضیگذر مسیرهایراهنما/طنا   کار با طناب 8

 - 1 سیال  ها/سنگ میان در پا اف ادن گیر /یهایپوترم زدن/ ندسندس خطرات و حوادث 3

 - 1  در آ  شنا در آ  آرام/ پرو فعالیت درون آب 11

 4 - اجرای تمامی تفنیک ها در یک مسیر طراحی شده  تمرین تکنیک ها و امتحان عملی 11

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون کوه نوردیکارآموزی درهطرح درس 

 دشوتمامی سایاو نظری و یملی این دوره در طبیعت برگزار می توجه:
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 (دو روزمجموع دوره غارپیمایی ) :دورهنام 

 بدون پیشنیازنیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 8 

 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
تقسیب فضای  ارها، انواع  ارها ، تشفیل  ارها ، یوامل تشفیل  ارهای 

 آهفی، رنگ های م داوو تزئیناو آهفی
1.31 1.45 

 1.31 1.15 ها، معرفی تزئیناوتعریف  ارسنگ، معرفی کانی ها و تعاریف، تزئینات داخل غار گغارسن 2

 1.15 1.21 شرح اجزا تشفیل دهنده تشکیل دهنده غار هااجزای  3

4 
موجودات زیرزمینی و اکولوژی حیات در 

 غار
 1.21 1.45 موجوداو  ار ها، انواع جانوران

 1.41 1.41 پوشش  ارپیما، تجهیزاو اندرادی، نقشه برداری و مس ندسازی  ارها پیماییرپوشاک و تجهیزات غا 5

 تغذیه ، بهداشتاصول پیمایش غارها،  0
ها ، نگهداری تجهیزاو، یفاسی، های یبور از معابر، اس راحتحا ت

 نشانه گذاری، تغذیه، بهداشت
2 3.31 

 - 1.31 تاریخچه ایران و جهان ، معرفی  ارهای مطرح ایران و جهان تاریخچه غارنوردی 0

 1 1 بایدها و نبایدهای پیمایش سرپرس ی قبل،حین و بعد برنامه، تی و غارنوردی مسئوالنهساصول سرپر 8

   :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفدراسیون کوهنوردی ( 15ویرایش سال )طرح درس دوره  ارپیمایی 

گردد که سایاو تئوری در سا ن با امفاناو نمایش اسالید و فیلب، و سایاو یملی در دوره طی یک روز تئوری و یک روز یملی برگزار می توجه:

 گیرد.یفی از  ارهای افقی نزدیک شهر انجام می حین پیمایش
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 (یک روزمجموع زمین شناسی و مورفولوژی کارست ) :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 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 نقشه، زبان نقشه، مقیاس نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 - 1 های آهفی کارس یهای کارس ی، سنگگروه سنگ سنگ ها 2

 - 1 کارست، اشفال مخ لفیملفرد  چگونگی عمل کارست 3

 - 1.31 یوامل تشفیل، انواع گسل و یملفرد آنها گسل ها ، غارها 4

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

 - 1 طبقه بندی، انواع چشمه ها چشمه های کارستی 0

 - 1.45 تف ونیفی، ژئومورفو وژیفی، هیدروکورفو وژیفی رده بندی کارست 0

 - 1.31 راه های حدظ و نگهداری کارهای تخریبی، عوامل تخریب کارست 8

  :ج:منبع درسی

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی( 9319طرح درس زمین شناسی و مورفو وژی کارست )ویرایش  

  کل زمان کالس در سا ن به همراه امفاناو صوتی تصویری انجام می گیرد. توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری  ساعت (کارآموزی مقدماتی غارنوردی )مجموع سه روز :دورهنام 
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 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
5.31 18.31 

 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 ، انواع گره ها و کاربردکوبیرولتجهیزاو اندرادی، معرفی  وازم  ابزار شناسی و گره ها 1

 - 1.15 معرفی و کاربری، جمع آوری طنا  (srtتکنیک های کار با تک طناب) 2

 صعود 3
صعود دو طرفه، کارگاه، صعود  طبیعی و قواید،حمایت ها، صعود 

 روی طنا 
1.31 3.45 

 روز دوم                                        

 فرود 4
فرود با ابزار صعود، نصب و قدل ابزار صعود، تبدیل صعود به فرود 

 ، رها سازی شانت
1.31 3.15 

 2.31 1.45 در صعود، با اس اپ، با سیمپل و شانت عبور از ریبلی 5

 روز سوم                                    

 1.31 1.15 در صعود، در فرود عبور از انحرافی 0

 2.31 1.45 در صعود، با اس اپ، با سیمپل و شانت عبور از گره 0

 2 1.31 یبور از تنوره، پیمایشی، معلق تراورس ها 8

  :ج:منبع درسی

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی( 15طرح درس مقدماتی  ارنوردی )ویرایش سال  

 کل زمان کالس در سا ن یا طبیعت تحت آموزو تفنیک ها انجام می گیرد. توجه:
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 (سه روز مجموعنقشه برداری غار ) :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

15 11 

 آن خوانینقشهآشنایی 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 نقشه، زبان نقشه ، مقیاس نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 طبقه بندی نقشه ها 2
مقیاس، نقشه توپوگرافی، جهاو جغرافیا،  براساس مح وا، دقت،

 UTM سیس ب 
1.51 1.41 

 1.21 1.41 طرز کار و کا یبره کردن انواع، و شیب سنج نماقطبآشنایی با  3

 روز دوم

 1.21 1.51 تجهیزاو، ابزارهای برداشت، ابزار های ترسیب، تیب نقشه برداری اصول نقشه برداری 4

 1.21 1  بت اطالیاو برداشت تعاریف، تاک یک ها، تفنیک ها و اصول و نحوه برداشت اطالعات 5

 2.21 1.41 تعاریف، انواع دید نقشه، یالئب و نماد ها اصول و نحوه ترسیم اطالعات 0

 روز سوم

 1.11 2.11 ، معرفی، نقشه نهاییTopodroid نقشه برداری بدون کاغذ 0

 مطالعه آزاد کاربردی 8
راهنمای اس داده از دیس و، کا یبره کردن، تریون،  تاریخچه،

 آشنایی با سوروکس
4 2.31 

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفدراسیون کوهنوردی ( 9314ویرایش )طرح درس نقشه برداری  ار  

 سه روز کالس در سا ن با امفاناو صوتی، تصویری و طبیعت تحت آموزو تفنیک ها انجام می گیرد. توجه:
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 )مجموع دو روز(  GPSکارگاه آموزشی آشنایی با  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 8 

 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 طول و یرض جغررافیایی/ معرفی سیس ب UTMمرور  سیستم های مختصات 2

 کار با دستگاه 3
/ منوی اصلی  Waypoint  /Route  /Trackدس گاه های مخ لف/ 

  Navigation/ تنظیماو / 
3 - 

 کار با نرم افزار 4
Basecamp  /ان قال اطالیاو به کامپیوتر و با عفس/ ایجاد نقطه /

 Track  /Google Earthطراحی و ایجاد مسیر / اصالح 
1 - 

 دومروز 

 Track - 4 بت نقطه/ وارد کردن مخ صاو/  بت  ثبت 5

 ناوبری 0
و ارتداع سنج/ ناوبری به نقطه / ناوبری رو  نماقطبکا یبره کردن 

 Trackمسیر / ناوبری روی 
- 2 

 2 - / صدحه نقشه نماقطب/ صدحه  Trip Computerبررسی صدحه  آنالیز 0

 ج: منبع درسی:  

  آشنایی با طرح درسGPS  / سازمان نقشه برداری کشور 25000ب9نقشه های پوششی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 و روز دوم ح ما باید در کوهس ان برگزار گردد.کالس آموزشی روز اول در  توجه:
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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 -  وازم و تجهیزاو سنگنوردی در کارآموزی ابزار شناسی 1

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

 1.5 - حمای چیوظایف  حمایت پویا، حمایت ایس ا، حمایت ها 3

 S - 2.5فرود فرود طبیعی، فرود مصنویی، فرودها 4

 2.5 - صعودکرده ای ،سنگ کوتاهصعود  صعود طبیعی، صعودها 5

 دومروز                             

 2 - آنها و نحوه اس داده از معرفی ابزارهای مخ لف و کاربرد ابزار شناسی پیشرفته 0

 2 - گره های جدید و کاربرد آنها  ها گره 0

 4  نحوه ابزار گذاری و صعود مصنویی ابزار گذاری و صعود مصنوعی 8

 سومروز                          

 2 - تفنیک های صعود طبیعی و ابزارگذاری صعود طبیعی  3

 2 - صعود میمونی روی طنا  با ابزارهای مخ لف  با ابزا های یکطرفهصعود  11

 4  انواع فرود با ابزارهای مخ لف و خود حمایت زیر و باالی ابزار فرود 11

 چهارمروز                           

 3 - اضافه کردن طنا  در کارگاه به هنگام پایین فرس ادن مصدوم اضافه کردن طناب 12

 5 - انواع باال کشی ها در مواقع مخ لف و با ابزارهای مخ لف ها باالکشی 13

 ج: منبع درسی: 

   نوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی پیشرف ه سنگطرح درس 
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                                                   )مجموع سه روز( کارآموزی دیواره نوردی :دورهنام 

 پیشرفته سنگ نوردی نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5 13 

  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 چیدمان ابزار بر روی هارنس از نظر نوع دس رسی و اس داده، نوع 

 صعود و تعیین کنندگی نوع چیدمان 
 1 

  1 آشنایی با ابزارهای پیشرف ه دیواره نوردی  ابزار شناسی  2

 صعودهای ابزار گذاری 3
آشنایی با صعودهای ابزار گذاری و پیشرف ه، صعودهای کرده ای و 

 ابزارگذاری پیشرف ه 
 5 

  2 نحوه ترسیب کروکی مسیرهای سنگنوردی، ریایت مقیاس و  ژاند و ...  ترسیم کروکی مسیر  4

 روز دوم

 4  نحوه و تفنیفهای فا و کردن و کلین کردن در دیواره های بلند  فالو کردن و صعود نفر دوم  5

0 
پاندو ه و تغییر مسیر به ینوان ندر اول، پاندو ه و تغییر مسیر به ینوان  پاندوله و تغییر مسیر

 ندر دوم و تفنیفهای مربوطه 
 3 

 روز سوم

  1 آشنایی با اصول بیواك  بیواک  0

  1 آشنایی با درجه بندی مسیرهای سنگنوردی  درجه بندی مسیرها  8

 لجستیک در دیواره  3
نحوه چیدمان کیسه بار، نحوه اتصال کیسه باربه تگ الین و انواع 

 باالکشی در دیواره 
 3 

 صعودهای مصنوعی درجه باال 11
اس داده از ابزارهای مصنویی درجه باال مانند انواع هوکها ، انواع میفرو 

 میخها و ... 
 3 

   :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفدراسیون کوهنوردی دیواره نوردی  طرح درس

 سایاو نظری و یملی این دوره در طبیعت برگزار 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 جس جو و نجاو/ سطح بندی جس جو و نجاوو ارگانها و سازمان های یوامل مو ر  جستجو و نجات 1

 1 - معرفی  وازم فنی دوره / تجهیز هارنس/ ابزار شناسی ایمنی 2

 1 - خواص گره های کوه نوردی/ انواع گره گره 3

 - 1.31 انواع کارگاه ها/ زاویه و مقاومت کارگاهها  کارگاه ها 4

 2 - (Aid climbingصعود مصنویی)  / فرود بر روی طنا  یک ال و دو الصعود و  صعود و فرود 5

 1 - برگشت از گره بر روی یک رش ه طنا / یبور از گره بر روی یک رش ه طنا  عبور از گره 0

 1 - یبور از دی وی ایشن / برگشت از دی وی ایشن دی وی ایشن  0

 1 - از گارگاه میانییبور از کارگاه میانی / برگشت  کارگاه میانی  8

 دومروز                                                    

 1 1 سیس ب های قرقره ساده  باال کشی/  یآموزو قرقره های مرکب و سیس مها پایه قرقره های مرکب 3

 1 - ان قال طنا  به طنا  تک طنا  / ان قال طنا  به طنا  دو طنا  انتقال طناب به طناب 11

 1 - رهاسازی ابزارهایی که بر ا ر بی دق ی بر روی طنا  گیر اف اده باشد خود نجاتی 11

 2 - نجاو مصدوم در وضعیت صعود/ نجاو مصدوم در وضعیت فرود نجات مصدوم روی طناب 12

 2 - نوش ن سناریو نجاو / اجرای کار تیمی  کار تیمی 13

 ج: منبع درسی:  

  و صعودهای ورزشی/ فدراسیون کوهنوردی  نجاو فنیکارگاه آموزشی طرح درس 

 هر دو روز کالس در سا ن از قبل تجهیز شده  در فضای معلق برگزار 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 برف و یخ و نحوه اس داده از آنهاآشنایی با ابزارهایی  ابزار شناسی 1

 1 - کارکوه نوردی و کاربرد آن در برف و یخآشنایی با گره های  گره ها  2

 2.5 - سایت سه، آ مانی و فرانسوی با ابزار و بدون ابزار  روو های در صعود و فرود برداریگاماصول  3

 2.5 - حمایت اس امپر، حمایت پوتین کلنگ، حمایت روی سطل برفی  انواع حمایت 4

 2.5 - ترمز کردن در برف بدون ابزار )سه روو(روو های  ترمز کردن روی برف بدون کلنگ  5

 ومدروز                                      

 2.5 - ، کارگاه  نگر برفT و Yکارگاه  ،کارگاه های قارچ برفی، افقی آشنایی با انواع کارگاه های برف 0

 2 - و... Sانواع فرود اسفاتلندی، دو در و  روش های فرود 0

 2 - ترمز کردن در برف با ابزار و بدون ابزار )سه روو(روو های  با کلنگ و کرامپون ترمز کردن روی برف 8

 2 - و تک تبر روو های صعود بر روی یخ با اس داده از دو تبر صعود بر روی یخ 3

 روز سوم                                      

 2 - دو ندره و سه ندرهروو های مخ لف هب طنابی  هم طنابی در یخچال )صعود همزمان( 11

 2 - روو های یبور ایمن از تله ها و شفاف های برفی عبور از تله ها و شکاف های برفی 11

 3 - کارگاه های کلنگ قابل بازگشت، دفن دو کلنگ، دفن تک کلنگ  پیشرفته کارگاه های برف 12

 1 - اضافه کردن طنا  هنگام حمایت ندر در فرود  عبور از گره 13

 مچهارروز                                       

 2 - شامل روو های صعود میمونی، قرقره، فالشن زوگ، موفالژ روش های باالکشی مصدوم 14

 3 - روو های صعود دو ندره و سه ندره، پلفانی و ضربدری صعود کرده ای 15

 1 - اصول صعود ایمن و صحیح روی برفچال صعود برفچال 10

 ج: منبع درسی: 

   و صعودهای ورزشیفدراسیون کوهنوردی یشرف ه برف و یخ طرح درس 
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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 اسکیها و مهارتبا 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 - نوردیسنجش میزان سطح اسفی و کوه کارآموزانتست تعیین سطح  1

 - 1 اسفی، پوشاك و  وازم جانبی  ابزار اس اندارد آشنایی با کوهنوردی با اسکیاستاندارد ابزار  2

 2 1 ان خا  تجهیزاو مناسب، تنظیماو، اس داده، حمل و نگهداری ابزار آشنایی با ابزار کوهنوردی با اسکی 3

 3 - آموزو پیچ اس ب و موازی پایه فرود با اسکی 4

 روز دوم

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

 3 - آشنایی با  تفنیک های او یه صعود با اسفی  صعود با اسکی 0

 1 1 شناخت انواع برف و انواع بهمن  آشنایی با برف و بهمن شناسی 8

 - 1 اقداماو پیش از برنامه، حین برنامه و پس از برنامه برنامه های اسکی تورینگمدیریت  3

 1 - کار با دس گاه جس جو در بهمن آشنایی با جستجو و احیا در بهمن  11

 ج: منبع درسی:  

  و صعودهای ورزشیفدراسیون کوهنوردی  نوردیکوهکارآموزی اسفی با طرح درس 
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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 پوشاك،  وازم ، تجهیزاو و ...... ابزار شناسی 1

 1.31 - کششی نرمش و گرم کردن 2

 1 1.21   بدون ابزار تراورس در شیب کبی کرامپون، کاربرد نیشها ،کرامپون کف کار با کرامپون  3

 کار با تبر یخ 4
 -آن، تعویض دست ها )ضربدری بدون نحوه دست گرف ن تبر با  نیارد و

 (سه روو)به تفنیفهای ضربه زدن و خارد کردن تبر موازی(، 
1.31 1.31 

5 
برقراری و  پوزیشن های صعود

 روی یخ
 1 1.31 ، قوانین نقطه  قل در برقراریضربدری ،نردبانی

 صعود آبشاریخی حمایت ،  0
، صعود با تک تبر، به روو قرقره اییحمایت با ابزار یخنوردی، صعود 

 تبرصعود بدون 
1.31 2 

 روز دوم

0 
نحوه نصب -شنایی با ساختار یخآ

 میانی
 - 1.31 مرکب ،ترکیبی ،زوایا

 2 1.31 نفاو و مالحظاو ایمنی، دینامیک و اس اتیک، دو پیچ و سه پیچ، ها کارگاه 8

 2 1.41 )یمودی و افقی(  اباالکوف)دو رش ه و تک رش ه(،  پیچ باز شونده کارگاه های برگشت پذیر 3

 2 1.11 مالحظاو ایمنی قوانین و ها فرود 11

 روز سوم

 8 - ابزارگزاری، دو یا در صورو امفان سه ندره صعود کرده ایی 11

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشینوردی کوهکمی ه آموزو فدراسیون  برف و یخ های و جزواو آموزشی  طرح درس 2و 9ک ا  آموزو یخنوردی چاپ 

 تمامی سایاو نظری و یملی این دوره در طبیعت برگزار میگردد توجه:
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 )مجموع دو روز( یبهمن شناس یمبان  یکارگاه آموزش  :دورهنام 

 نیاز: پیشرفته برفپیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 8 8 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/ یوامل ریزو بهمن  یر طبیعی بهمن 1

2 
قبل از اجرای  مواردی که صعود کننده

 برنامه باید بداند

پش ی خود داش ه باشیب/ روو چه چیزهای مهمی باید در کو ه

روو تقریبی / گیری شیبروو اندازه/ های برفبررسی الیه

  سریت باد

 

3 - 

 روز دوم

 پشته برفی 3

 ایجاد پش ه برفی و ساخت کلبه برفی جهت اقامت

- 3 

4 
شیب سنجی و تعیین سرعت تقریبی 

 باد

مشخص کردن شیب های برفی با اس داده از باتون / تخمین 

 2 - سریت باد با اس داده از دس مال 

 پرفیل برف 5

 ایجاد پرفیل برف جهت تشخیص مسیر ایمن با اس داده از اره برف 

- 1 

0 
 Avalanch Beacon نجات با دستگاه 

 و میل سونداژ

اس داده از دس گاه زنده تعیین مفان افراد حاد ه دیده در بهمن با 

نحوه دس رسی به مصدوم گرف ار در  یا  بهمن و میل سونداژ/

 بهمن
- 2 

 ج: منبع درسی: 

   فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بهمن شناسی کارگاه آموزشیطرح درس / 

 بصورو تئوری بوده روز دوم در محیط کوهس ان می باشدکالس آموزشی روز اول در  توجه:
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                                                 نوردیدرهپیشرفته  :دورهنام 

 نوردیدرهکارآموزی  نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 32  ساعت

  نوردیدرهبا 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 فرود  انحرافی/یبور از کارگاه مجدد/یبور از کارگاه گره/ از یبور

 مسیرهای گذر یرضی /راهنماطنا  
 3 

 3  کوبیدن بو ت و... انواع رول بلت ها/ /کوبیرولوسایل  نگیبولت 2

 2  انواع کارگاهها انواع گره ها/ کارگاه ها گره ها و 3

 روز دوم

 یزیطناب ر 4
اده از ( با اس دیبلی)ر مجدد تیکارگاه حما جادیا ی/لیسلف ب کیتفن

 یلیسلف ب س بیس
 4 

 4  آزاد شونده شنییوید /ولیمان ر م /جوکر /آزادشونده 8کارگاه  آزاد شونده یها کارگاه 5

 روز سوم

 یابیتراورس قابل باز جادیا 0
ندر  لهیبوس تیحما /و رد کردن طنا  از حلقه نیبا کاراب /نیبا کاراب

 دوم
 4 

 2  ندر آخر یبرا نییآزادشونده از پا س بیس جادیا یزیطناب ر 0

 2  حلقه ) وپ( کیطنا  راهنما به روو تفن جادیا یزیطناب ر 8

 روز چهارم

 یزیطناب ر 3
دیوییشن، طنا  راهنما،  شاملبریبیلی،ایجاد طنا  ریزی  ابت 

 تراورس و...
 3 

 3  لییسلف ب  وورینگ/ یبور از دیویشن انسانی/ کنترل سایش 11

 2  تمرین یبور از کارگاه های آزاد شونده عبور گره از کارگاههای آزادشونده 11

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشی( فدراسیون کوه 19ویرایش سال ) نوردی درهطرح درس پیشرف ه  

 امفان برگزاری این دوره در طبیعت وسا ن می باشد. توجه:
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 (چهار روز مجموعپیشرفته غارنوردی ) :دورهنام 

 کارآموزی مقدماتی غارنوردینیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 28 4 ساعت

 و اکتشافاتبا تکنیک ها و اصول پیمایش غارهای عمودی جدی 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 اس انداردها، انواع گره ها و کاربرد تجهیزاو اندرادی، ابزار شناسی و گره ها 1

 1 1.15 تفنیک ها و کاربری رولکوبی 2

 1.31 1.15 کارگاه ها و قواید طنا  ریزی،  (srtکار با تک طناب)تکنیک های  3

 1.31 1.15 حمایت ها ، صعود مصنویی، صعود بر روی طنا  صعود 4

 1.31 1.15 اس اپ، سیمپل و شانت ، رها سازی سیمپل و شانت نجات مصدوم در فرود 5

 1.31 1.15 در فرود عبور از انحرافی 0

 روز دوم

 1.31 1.15 در فرود عبور از گره 0

 1 1.31 کرول  یدت، کرول تو کرول، آزاد سازی با پارکا  رها سازی مصدوم در صعود 8

 1.31 1.15 با اس اپ، با سیمپل و شانت عبور از ریبلی با مصدوم در فرود 3

 1 1.15 معلق ، پیمایشی طنابریزی تراورس ها 11

 1 1.15 افقی، مور  تیرول 11

 2 1.31 اسپانیش، پو ی کان رویت باالکشی ها 12

 روز سوم و چهارم

 10 - طنابریزی، رو فوبی، آزادسازی مصدوم پیمایش غار 13

  :ج:منبع درسی

 ( فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی19ویرایش سال ) طرح درس پیشرف ه  ارنوردی 

 ها انجام می گیرد.کل زمان کالس در سا ن یا طبیعت و در روز  ار تحت آموزو تفنیک توجه:
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 (نجات غار )مجموع سه روز : امداد ودورهنام 

 پیشرفته غارنوردی نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 18 0 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 یملیاو، تیب بندی، مرکز فرماندهی، مطا عه نقشه  ار سناریو نجات 1

 1.45 1.25 انواع گره ها و معانیمعرفی و یملفرد، کاربرد یملیاتی،  تجهیزات وگره ها 2

 ارتباطات 3
انواع دس گاه های ارتباطی، اصول کابل کشی تلدن ، فرامین 

 cpارتباطی و نحوه ارتباط با 
1.21 1.21 

 1.11 1.35 پیمایشی، امدادی طنابریزی، کارگاه ها 4

 امداد پیمایشی و بسکت کردن 5
پیمایشی، نحوه یبور از مواجهه با مصدوم و ارزیابی او یه، حمل 

 معابر دشوار، بسفت کردن
1.21 3.15 

 روز دوم

 1.21 1.21 روو ایجاد، کاربرد Zسیستم  0

 1.31 1.25 روو ایجاد، کاربرد تیرول ها 0

 3 1.31 ، در وزن مخا ف، در تیرولZدر سیس ب  عبور از گره 8

 21 1.15 مسئو یت ها و یملفرد یناوین، وظایف اعضای تیم نجات 3

 3.31 1.21 باالنس، وزن مخا ف باالکشی ها 11

 2 1.31 افقی به یمودی و بریفس تغییر وضعیت مصدوم دربسکت 11

 روز سوم

 3 1.15 اجرای سناریو امداد در  ار اجرای مانور 12

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشی( فدراسیون کوهفرانسهبرگزف ه از ک ا   ارنوردی آ پاین برنارد تورس  19ویرایش سال )طرح درس نجاو  ار  

 کل زمان کالس در سا ن و یک روز داخل  ار تحت آموزو تفنیک ها و یک سناریو امداد در  ار  انجام می گیرد. 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 اسفی نوردیسنجش سطح کوه 

 - 1 معرفی کلیه تجهیزاو فنی کوهنوردی با اسفی در سبک های مخ لف شناخت تجهیزات و انواع سبک ها 2

 2 - فرود با اسفی در تمام شرایط برف و یخ  پیشرفته فرود با اسکی 3

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

 - 1 اقداماو پیش از برنامه، حین برنامه و پس از برنامه مدیریت برنامه های اسکی تورینگ 5

 روز دوم

انواع تفنیک های صعود با اسفی در شرایط مخ لف، حمل اسفی با  پیشرفته صعود با اسکی 1

 کو ه و صعود با کرامپون
- 4 

 2 - فرود با اسفی در تمام شرایط برف و یخ  پیشرفته فرود با اسکی 2

مدیریت بحران، کار با دس گاه جس جو در بهمن، ساخت برانفارد و  جستجو و نجات  3

 حمل مصدوم
- 2 

 روز سوم

 3 - انواع کارگاه ها با اسفی، صعود و فرود با اسفی و طنا  ایجاد کارگاه و استفاده از طناب با اسکی 1

 4 1 انواع برف و الیه های برفی، انواع بهمنیملی  بهمن شناسی پیشرفته  2

  :ج:منبع درسی

 با اسفی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی نوردیکوهطرح درس پیشرف ه 
 

 

 



 شیوه نامه دوره های آموزشی

  

38 

 

 
  هر سا ه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. در کمی ه آموزو تدوین و 9315در سال دس ورا عملاین 

 

 

 تدوین کنندگان:مشخصات 

 نوردی و صعودهای ورزشیکمیته آموزش فدراسیون کوه

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

 

 


