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کسوتان گرامی و همه اساتید و به تمامی آنهایی که به ما آموختند. همه کسانی که در تقدیم به پیش

 اند.ایران به دمی به قدمی یا درمی تالش نموده صعودهای ورزشیپیشبرد و اعتالی 

 در این صفحه تمامی اسامی به ترتیب الفبای نام خانوادگی مرتّب شده اند.
 



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی  شیوه نامه صعودهای ورزشی روه کارگ

4 

 

 فهرست مطالب
 

 

 صفحه ................................................................................................................................................................عناوین 
 3 ........................................................................................................................................................................................................... شناس نامه 
 6 ................................................................................................................................................................................................................. اول دفتر

 7 ............................................................................................................................................................................................... اهداف و خط مشی 
 8 ........................................................................................................................................................................................... ها اول شیوه نامه فصل

 9 ...........................................................................................................................................اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حقوقی و انضباطی 
 01 .........................................................................................................ی آموزشی صعودهای ورزشی ها مدارک دورهشیوه نامه برگزاری و  ارسال 

 01 .............................................................................................................................................................. ی کارآموزشی صعودهای ورزشی ها دوره
 03 ................................................................................................................... ی برگزاری دوره کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی ها شیوه نامه

 01 ........................................................................................................................ شیوه نامه برگزاری دورۀ کارآموزشی پیشرفته صعودهای ورزشی 
 07 ............................................................................................................................................................. ی تربیت مربی صعودهای ورزشی ها دوره

 08 ................................................................................................................................. ی تربیت مربیها و شرکت در دورهشرایط عمومی برگزاری 
 09 ........................................................................................................................ صعودهای ورزشی  3شیوه نامه برگزاری دوره تربیت مربی درجه 
 10 ........................................................................................................................ صعودهای ورزشی  1شیوه نامه برگزاری دوره تربیت مربی درجه 
 11 ........................................................................................................................ صعودهای ورزشی  0شیوه نامه برگزاری دوره تربیت مربی درجه 

 13 ................................................................... درای تولینگ، یخ نوردی و دوی کوهستان  ی تربیت داور و طراح مسیر صعودهای ورزشی،ها دوره
 12 .......................................................................................................................... ی تربیت داور و طراح مسیر ها شرایط عمومی و شرکت در دوره

 11 .............................................................................  )اسکای رانینگ( دوی کوهستان 3مسیر درجه و داور شیوه نامه برگزاری دوره تربیت طراح 
 16 ................................................................................................. و یخ نوردی درای تولینگ  3شیوه نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه 
 17 .............................................................................................................. صعودهای ورزشی  3شیوه نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه 
 19 .............................................................................................................. صعودهای ورزشی  1شیوه نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه 
 30 .............................................................................................................. صعودهای ورزشی  0شیوه نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه 

 31 ............................................................................................................. و یخ نوردی درای تولینگ  3شیوه نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه 
 33 ......................................................................................  )اسکای رانینگ( دوی کوهستان 3داور درجه طراح و شیوه نامه برگزاری دوره تربیت 
 32 ............................................................................................................................................. صعودهای ورزشی  3شیوه نامه برگزاری داور درجه 

 31 .............................................................................................................................. صعودهای ورزشی  1شیوه نامه برگزاری آزمون داوری درجه 
 36 .............................................................................................................................. صعودهای ورزشی  0شیوه نامه برگزاری آزمون داوری درجه 

 37 ............................................................................................................................................ صعودهای ورزشی  و بازآموزی گیی هم آهنها دوره
 38 .................................................................................................  صعودهای ورزشی مربیان هم آهنگی و بازآموزیی ها شیوه نامه برگزاری دوره
 21 .................................................................................................................... طراحان مسیر  هم آهنگی و بازآموزیی ها شیوه نامه برگزاری دوره
 21 ............................................................................................................................... داوران  هم آهنگی و بازآموزیی ها شیوه نامه برگزاری دوره

 22 ........................................................................................................................................... عودهای ورزشی ی آموزشی صها ساختار اجرایی دوره
 21 ............................................................................................................................................................ ی آموزشی ها شرح وظایف سرپرست دوره

 26 .................................................................................................................................................................... ی آموزشی ها شرح وظایف ناظر دوره
 28 .......................................................................................................................................................................شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه 

 11 ............................................................................................................................................................... شیوه نامه تهیه و تدوین پوستر آموزشی 
  13 ..................................................................................................................................................... معیار امتیاز دهی آزمون آمادگی جسمانی زنان 
 12 ..................................................................................................................................................  معیار امتیاز دهی آزمون آمادگی جسمانی مردان



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی  شیوه نامه صعودهای ورزشی روه کارگ

5 

 

 

 11 .............................................................................................................................................................................................   ها دوم کاربرگ فصل

 16 ........................................................................................................................................  96-ص010شماره شناسه کاربرگ ثبت نام و پذیرش 

 17 ...............................................................................................................................  96-ص011شماره شناسه کاربرگ دریافت مدارک ثبت نام 

 18 ..............................................................................................................................  96-ص013شماره شناسه کاربرگ دریافت شهریه ثبت نامه 

 19 ..........................................................................................................................  96-ص012شماره شناسه کاربرگ نظر خواهی و ارائه پیشنهاد 

 61 .........................................................................................  96-ص011شماره شناسه ات فردی شرکت کننده در دوره کاربرگ خالصه مشخص

 60 ............................................................................................................  96-ص016شماره شناسه کاربرگ اطالعات حساب بانکی کادر اجرایی 

 61 ..........................................................................................................................  96-ص017شماره شناسه کاربرگ الصاق عکس دوره آموزش 

 63 ..........................................................  96-ص018شماره شناسه سال در دوره آموزش  08کاربرگ تعهدنامه شرکت کنندگان با سن کم تر از 

 62 ...........................................................................................................................  96-ص019شماره شناسه  آموزش دوره ناظر گزارش ربرگکا

 66 ....................................................................................................................  96-ص001شماره شناسه دوره آموزش گزارش سرپرست  کاربرگ

 69 .......................................................................................  96-ص000شماره شناسه کاربرگ آزمون آمادگی جسمانی شرکت کنندگان در دوره 

 71 ...............................................................................  96-ص001شماره شناسه  کاربرگ ریز نمرات دوره کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی

 70 ................................................................  96-ص003شماره شناسه اربرگ نهایی ریز نمرات در دوره کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی ک

 71 .............  96-ص002شناسه شماره طراحی مسیر ویژه مدرسو کارآموزی پیشرفته وتربیت مربی یها تجهیزات دورهبه لوازم و کاربرگ امتیازدهی

 73 .................................................... 96-ص001شماره شناسه عودهای ورزشی ی تربیت مربی صها ریز نمرات آزمون دوره پیش نویس کاربرگ

 72 ..................................................  96-ص006شماره شناسه مسیر صعودهای ورزشی  یطراحی ها ریز نمرات آزمون دوره پیش نویس کاربرگ

 71 ..............................................................................................................  96-ص007شماره شناسه کاربرگ جمع بندی نهایی دوره مربی گری 

 76 ....................................................................................................................  96-ص008شماره شناسه  کاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحی

 77 ...................................................... 96-ص009شماره شناسه ندی نهایی دوره طراحی و داوری دو کوهستان )اسکای رانینگ( کاربرگ جمع ب

 78 .....................................................................................................................  96-ص011شماره شناسه کاربرگ جمع بندی نهایی دوره داوری 

 79 ................................................  96-ص010شماره شناسه  ی طراحی، مربیگری صعودهای ورزشیها کاربرگ اعالم نتایج آزمون ورودی دوره

 81 .............................................  96-ص011شماره شناسه صعودهای ورزشی  و طراحان زی و هم آهنگی مربیانی بازآموها کاربرگ نتایج دوره

 80 .....................................................................................................................................  96-ص013شماره شناسه  کارورز کاربرگ عملکرد داور

 81 ..................................................................................................................................... 96-ص012شماره شناسه  کارورز کاربرگ عملکرد طراح

 83 ................................................................................................................................... 96-ص011کاربرگ عملکرد مربی مشروط شماره شناسه 

 82 ..................................................................................................................................... 96-ص016کاربرگ عملکرد مربی کارورز شماره شناسه 

 81 .................................................................................................................................................................................................................... اختتام 

 

 



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی  شیوه نامه صعودهای ورزشی روه کارگ

6 

 

 اول دفتر
 

رفت و نووآوری شوده اسوت. عالقوه بوه       انسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیش

 های جدید صعود مانند هایی که در کنار این عالقه موجب ابداع شیوه چنین بهره مندی از زمان و مکان و نیاز صعود و باالرفتن و هم

مندان به انجام  نوردی داخل سالن ابداع گردد. رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقه نوردی گردید، منجر به این شد تا سنگ سنگ

نووردی   از فدراسویون جهوانی کووه    (IFSCصوعودهای ورزشوی )  این ورزش در سراسر جهان، سرانجام استقالل فدراسویون جهوانی   

(UIAA) هجری شمسی فعّالیت خوود را   0381بهمن  7میالدی/  1117ی  ژانویه 17سیون از روز شنبه را به ارمغان آورد و این فدرا

 صورت مستقل آغاز نمود. به

کاران کشورمان در تمامی ابعاد, منوط به رعایوت نظوم و انظبواط اداری و اجتمواعی و      رفت کمّی و کیفی ورزش حضور و پیش

 باشد. مفرّح و مهیّج می ی چنین رعایت اصول فنّی و تشکیالتی این رشته هم

ای کوه در سو      های بالقوّه نیرو دارد تادست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری تمامی نگاه به آینده، ما را برآن می

بووم وجوود   و  نظیری که در میان جوانان ایون مورز   کوشند، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کم کشور برای اعتالی نام ایران می

 ارد، فعّالیت خود را دوچندان نماییم.د

ی پایودار و ایجواد شوروشووق     ی توسوعه  ی جوانان به آن، لزوم نگرش جدّی بوه مقولوه   افزون این رشته و توجّه ویژهزرشد رو

گر های جوانان و دی ایرانی، هدایت و سوق انرژی ی نوردی در جامعه سنگی فعّالیت  خصوص در زمینه ی ورزش به وتحرّک در جامعه

توری   دارد که به این فعّالیت پر تحرّک بنای بیش های نوین و خرد جمعی، ما را بر آن می هایی از این دست، با توجّه به حرکت مقوله

 دهیم و در راه اعتالی آن بکوشیم.

عوی  های آموزشی صعودهای ورزشی بووده و حاصول توالش جم    ها و کاربرگ نامه ای را که پیش رو دارید شامل شیوه مجموعه

نوردی و صوعودهای ورزشوی در طوی تواریخ فعّالیوت ایون        کاران گرامی در کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون کوه بسیاری از هم

مسوووالن   ی  تمامی جانبه . امیداست با حمایت همهم قرار گرفته استتشهمورد  ویرایش  0396سال  ماه تیرکه در  باشد کارگروه می

 ...شاءا سوزان این رشته، شاهد کسب افتخارات بزرگ در س   آسیا و جهان باشیم. ان ربط و تالش تمامی دل ذی

 
 تهران

 مهدی داورپور
 3169 تیر
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 و خط مشی  اهداف

 مقدمه

 باشند.  می موثر ،تحوالت سریع و پیچیده تر شدن محیط از جمله عوامل مهمی هستند که در گسترش نقش آموزش

ی مووثر بوا تغییورات و    هوا  در گرو تعادل بین توانمندسازی منابع انسانی و بهوره منودی از آمووزش    ها از همه تداوم موفقیت در عصر و زمانه کنونی بیش

نیازمند، رعایت اصول علمی و بهره گیری از اسوتانداردها و   ،ی فراسازمانی است. از سوی دیگر تنها راه رسیدن به آموزش اثر بخشها تحوالت و نوآوری

قی است تا بتوان با برنامه ریزی بهره برداری نموده از این رو آموزش فرایند طراحی شده جهت ایجاد و بهبود مهوارت، دانوش، نگورش و    ی من ها رویه

باشد. این فرایند تنها با سیاست گذاری، با برنامه محوری کالن، طراحی، اجورا، نظوارت و ارزیوابی، اثور      می رفتار م لوب از طریق تجربه علمی و عملی

 باشد.  می خشب

 

 اهداف و خط مشی

 ی وابسته.ها عالقمندان نسبت به صعودهای ورزشی و گرایشی عمومی ها ارتقاء آگاهی 

 ی تخصصی و عمومی منابع انسانی جامعه هدف.ها ارتباط دانش و مهارت 

 تمرکز بر استقرار و نهادینه شدن استانداردهای آموزشی. 

 دیریت آموزشیتمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه م.  

 .تعامل موثر با مراکز علمی، آموزش ملی و بین المللی 

 .بهره گیری از فضای مجازی در طراحی، توسعه و مدیریت فرایندها 

 .تحول گرایی در نظام آموزش من بق بر دستاوردهای ملی و بین المللی 

 .بهبود مدیریت منابع و مصارف 

 زشی.و تجهیزات آمو ها بهینه سازی فضا، زیر ساخت 

 .تقویت آموزش در مناطق محروم ومرزی با تکیه بر توانمندسازی منابع انسانی و ایجاد فرصت برابر آموزشی 

 ی آموزشی.ها ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه 

  .توجه بر باورهای دینی و ملی 

 .تبعیت از قوانین جاری کشور 

******************** 
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 اول فصل

 ها شیوه نامه
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 69-ص 3003اره شناسه شم

 

 اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، ج وقی و انضباطی
 

 باشند. می ی آموزشی ملز  به رعایت اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، ج وقی و انضباطی زیرها تمامی کادر اجرایی دوره
 ی ورزشی.ها ی مرتبط با فعالیتها نامهو شیوه  ها اعتقاد و التزام به قوانین جاری کشور به ویژه قوانین و مقررات و آئین نامه 

 .دارا بودن حُسن خلق و شهرت توأم با تواضع و متانت و بردباری 

 داری در کلیوه اموور و    از جمله عودالت در گفتوار و سوایر ابعواد فرهنگوی و اجتمواعی و خویشوتن        ها رعایت عدالت و انصاف در تمامی ابعاد و زمینه

 نه حب و بغض و اعمال سالیق شخصی.ی محوله و بدور از هر گوها مسوولیت

 .رعایت نظم و انتظام در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسوولیت پذیری 

 .حفظ امانت و رازداری و پایبندی به اصول مسلم کرامت واالی انسانی 

 حی و عدم خروج از محدوده موذکور  حضور موثر و منظم در محدوده و زمان اجرای مسوولیت مبنی بر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی و رو

 تا انقضا ساعت مقرر.

 ی آموزشی.ها آراستگی ظاهری و بهره مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی جمعی و محی ی در محیط 

 .استفاده از لباس فرم ارائه شده در آخرین دوره هماهنگی و بازآموزی در تمامی فعالیتهای رسمی 

 رای فعالیت ورزشی در فضای امن و آرام و به دور از هر گونه مخاطره و تنش و اض راب.رعایت تمامی نکات ایمنی و اج 

 .حضور در محل اجرای مسوولیت و انجام وظیفه فقط بنا به دعوت یا ابالغ رسمی و معتبر 

  وارسوته و یوک ایرانوی معتقود      رعایت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و به کارگیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه که زیبنده یک انسوان

 باشد برای تمامی دست اندرکاران و عوامل آموزشی. می

 و باورهوای ملوی    هوا  و احترام به سونت  ءآگاهی و آشنایی کادر اجرایی از موقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در مورد زمان اجرای برنامه با اتکا

 مذهبی آئینی و قومی. 

 زم و تجهیزات استاندارد به دور از هر گونه افراط و تفریط  اسراف.استفاده مناسب و بهینه از لوا 

 ی رایج ورزشی فارغ از هر گونه اعمال و بی مباالتی متکی بر رعایوت احتیواط   ها دقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقول با فعالیت

 باشد.  می آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول

 ی و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی از اصول و روابط صحی  و مناسب با تمامی عوامل ورزشی.فراگیر 

 ی غیر ضروری حین اجرای مسوولیت.ها پرهیز از دخالت و پرسش 

 اصی.ی مراحل آموزش توسط ارکان اجرایی بصورت غیر اصولی و اختصعدم جانبداری، تشویق، حمایت، تبلیغ، تنبیه در تمام 

 

******************** 



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی  شیوه نامه صعودهای ورزشی روه کارگ

01 

 
 69-ص  3002شماره شناسه 

 

 های آموزشی صعودهای ورزشی نامه برگزاری و ارسال مدارک دوره شیوه
 

 های آموزشی شرایط عمومی برگزاری دوره
 ی آموزشی الزامی است .ها ر برگزاری دورهدرعایت تمامی قوانین جاری کشور  .0

در کشور جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون  3بّی، داور و طرّاح مسیر در مقاطع باالتر از درجة های تربیت مر تنها مرجع برگزاری دوره .1
 نوردی و صعودهای ورزشی است. کوه

هوای آموزشوی    نوردی و صعودهای ورزشی استان، تنها مرجع رسمی مراودۀ مرسووالت و مکاتبوات اسوناد و مودارک دوره     هیوت کوه .3
 نوردی و صعودهای ورزشی است.  فدراسیون کوه های کشور با برگزارشده در استان

آقا ها با حضور مدرّس  پذیر نباشد؛ برگزاری آن دوره ، امکان]آقایان[ های بانوان در برگزاری دوره بانو ]آقا[درصورتی که حضور مدرّس  .2
 استان بالمانع است. ورزش و جوانانتنها با مجوّز ادارۀ کلّ  ]بانو[

از برگزاری دوره، تمامی مکاتبات الزم برای   تا مهلت مقرر تعیین شده پسورزشی استان موظّف است نوردی و صعودهای  هیوت کوه .1
 نوردی و صعودهای ورزشی به انجام برساند. برگزاری دوره را با فدراسیون کوه

 درجه ربّی، داور و طرّاحهای تربیت م نوردی و صعودهای ورزشی استان موظّف است تا مجوّز مورد نیاز برای برگزاری دوره هیوت کوه .6
 نوردی و صعودهای ورزشی اخذ نماید. فدراسیون کوهاز را 

 بایست شامل موراد زیر باشد: می درجه گری های داوری، طرّاحی و مربّی نامة برگزاری دوره درخواست .7
 ؛عنوان دوره.7,0
 آزمون ورودی؛ تاریخ برگزاری.7,1
 ؛محلّ برگزاری.7,3
 ؛کنندگان عداد شرکتت.7,2
 ؛کان اجرایی غیر آموزشینام و مشخّصات ار.7,1
 ؛راه تلفن تماس وی کنندۀ امور، به هم آهنگ معرفی یک نفر هم.7,6

نووردی و صوعودهای    روز فرصت دارد تا گزارش دوره و تمامی اسناد و مدارک دوره را به هیوت کوه 01نهاد برگزارکنندۀ دوره، نهایتاً  .8
از تاریخ دریافوت،   روز پس 01استان نیز موظّف است حداکثر تا نوردی و صعودهای ورزشی  ورزشی استان تحویل نماید. هیوت کوه
 نوردی و صعودهای ورزشی ارائه نماید: اسناد و مدارک زیر را به فدراسیون کوه

 شدگان در دوره. ریز نمرات قبول )تایپ شده(خوردگی  اصل بدون نقص و خط.8,0
 ؛گزارش کامل دوره.8,1
 بوه حسواب  فقط پذیرفته شدگان در دوره( ) ارآموزی مقدماتی و پیشرفتهی کها دوره حکمفیش بانکی شامل مبلغ هزینة صدور.8,3

نووردی و صوعودهای    و بوه نوام فدراسویون کووه     98کد اسالمی  انقالب، بانک ملّی شعبة 1016118002111 سیبا به شمارۀ
 .ای تهیه شود( ورزشی )برای هر دوره فیش جداگانه

 ؛ضمیمة اسناد و مدارک دوره تان بهنوردی و صعودهای ورزشی اس نامة هیوت کوه درخواست.8,2
 استان، الزامی است. ورزش و جوانانهای بانوان، ارائة اصل مجوّز ادارۀ کلّ  درصورت حضور مدرّسان مرد در دوره.8,1
 (3؛)مقاطع درجه شدۀ آزمون کتبی دروس نظری دوره اوراق تصحی .8,6
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 ماند. های مدارک و ... در بایگانی هیوت باقی می وشتها، رون نام، تعهّدنامه های ثبت ها شامل کاربرگ دیگر مدارک دوره .9
نووردی و   های مصوّب کوارگروه صوعودهای ورزشوی فدراسویون کووه      بایست من بق بر طرح درس ها، می مفادّ آموزشی تمامی دوره .01

 صعودهای ورزشی باشد.
چنین تأمین امکانات فنی الزم  مصوّب و همهای آموزشی  های تردد، تهیه و ارائة طرح درس مزدها، هزینه تأمین محلّ استقرار، دست .00

 برای برگزاری دوره، برعهدۀ برگزارکننده است.
از تاریکی هوا انجام  بایست در طول روز و پیش شود ، می های آموزشی کارگروه صعودهای ورزشی که در طبیعت اجرا می تمام دوره .01

 پذیرد.

 انات پزشکی و امدادی الزم برای برگزاری دوره را فراهم کند.امک ضمن رعایت مسائل ایمنی برگزارکنندۀ دوره موظّف است .03
نوردی  های آموزشی صعودهای ورزشی هستند که دارای کارت معتبر بازآموزی فدراسیون کوه تنها مدرّسانی مجاز به تدریس در دوره .02

 و صعودهای ورزشی باشند.
 و تاریخ معتبر باشد.« در مق ع مورد آموزش سمدرّ»شود که دارای کارت بازآموزی با درجة  مدرّس به فردی گفته می .01
 و تاریخ معتبر باشد.« در مق ع مورد آموزش مربّی»شود که دارای کارت بازآموزی با درجة  مربّی به فردی گفته می .06

 های آموزشی صعودهای ورزشی به ترتیب زیر است. نام متقاضیان در تمامی دوره روال ثبت .07

 ؛نیازها احراز پیش .07,0
 ؛نام در دوره های مخصوص ثبت یا کاربرگ تکمیل کاربرگ .07,1
 ؛نام بدون هیچ کم و کاستی ارائة مدارک به مسوول ثبت .07,3

 باشند . می ی مربی گری ، طراحی و داوری ملزم به  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیادها کلیه شرکت کنندگان در دوره .07,2

گذراندن یک دوره کوارورزی بوا همواهنگی کوارگروه      ی مربی گری ، طراحی و داوری ملزم بهها تمامی قبو ل شدگان دوره .07,1
 باشند .   می صعودهای ورزشی

از  صورت عمومی و کشوری برگزار خواهند شد، با توجّه به شرایط روز و پیش های آموزشی که به نام دوره های ثبت میزان وجه هزینه .08
 ای ورزشی اعالم عمومی خواهد شد.نوردی و صعوده طور مستقل و ازطریق فدراسیون کوه برگزاری آن هر دوره به

های کارآموزی مقدماتی و پیشرفته موظفند حتی المقدوراز مدرسان و مربیان ساکن در محل  تمامی نهادهای متقاضی برگزاری دوره .09
 های همجوار استفاده نمایند. ها و استان برگزاری دوره و یا شهرستان

 ها حی بر اساس اهمیت ضریب پیدا کرده اند و مدرس در صورتی که کاربرگی کارآموزی پیشرفته ، مربیگری و  طراها رئوس دوره .11
نماید مکلف به محاسبات بر اساس این ضرایب بوده و نمره کارآموز رامی بایست با احتسواب ضوریب    می را  به صورت دستی ثبت

 اسوت ، مودرس   2صوعود هوم    را کسوب نمووده و ضوریب    02ثبت نماید . ) مثال : در صورتی که کارآموز در مبحث صعود نموره  
 را ثبت نماید ( 16ی دستی نمره ها بایست در کاربرگ می

 بایست با فدراسیون هماهنگ گردد . می کلیه موارد پیش بینی نشده .10

 رعایت بهداشت فردی و قوانین جاری زیست محی ی، شهروندی و توسعه پایدار الزامی است. .11

 بیگری الزامی است.های طراحی داوری و مر حضور ناظر در تمامی دوره .13

 ها از طریق پرتال فدراسیون. ثبت نام تمامی دوره .12

 تکمیل و ارسال مستندات دوره. .11

بینی نشده عمومی قوانین جاری کشور و تنها مرجع رسویدگی فنوی فدراسویون کوهنووردی و صوعودهای       اب موارد پیش الخ فصل .16
 باشد. ورزشی می

 اخطار
 های آموزشی ممنوع است. در تمامی دورهی الزم استانداردهااستفاده از وسایل فنّی فاقد 

 

******************** 
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 ی کارآموزی صعودهای ورزشیها دوره

 

 
 تعاریف

 دورة کارآموزی م دّماتی صعودهای ورزشی

و گسترش این ورزشوی در سو وح    به صورت آکادمیکهدف از برگزاری این دوره، آشنایی داوطلبان با اصول اوّلیة صعودهای ورزشی 

 همگانی است.

 رفتة صعودهای ورزشی دورة کارآموزی پیش

گوردد. تنهوا در یوک نظوام      های مناسب، باعث ارتقای س   کیفی صعودهای ورزشی می ها( و روش کارها )تکنیک فراگیری درست راه

 توان انتظار کیفیت بهینه را داشت. میمراتب آموزشی متناسب با س   تجربة کارآموزان،  مند و با رعایت سلسله هدف

بورای بواالبردن توانوایی در     مراحل تکمیلیاز اتمام دورۀ کارآموزی، مایل به فراگیری  رفته، برای آن دسته از افرادی که پس دورۀ پیش

 بینی و طرّاحی شده است. باشند، پیش اجرای صعودهای خود می

 .یست قبل از حضور در دوره نسبت به رئوس آشنایی داشته باشندبا ها می کلیه شرکت کنندگان در دوره تذکر :* 

 

******************** 
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 نامة برگزاری دورة کارآموزی م دّماتی صعودهای ورزشی شیوه
 

 نیاز دوره پیش
 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 02دارا بودن حداقل سنّ  .0

 

 راه داشته باشد بایست به هم در دوره، می نا  مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت

 ؛نام تکمیل کاربرگ ثبت .0

 از آن؛ رونوشتو یک برگ  اصل کارت ملّیارائه  .1

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .3

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .2

تر  ها کم در دوره، برای داوطلبانی که سنّ آن نامه کتبی و رسمی یکی از والدین یا قیم قانونی، مبنی بر اجازۀ شرکت رضایت .1

 سال است. 08از 

 نهاد برگزارکننده؛نام به  ثبت ةپرداخت هزین .6

 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف

0 Harness )صندلی( 8 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

1 
Quick Draw 
 عدد 0 کیسه پودر 9 عدد 0 کوئیک درا

3 
GriGri 

 گری گری
 عدد 0 کفش سنگ نوردی 01 عدد 0

  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصل 00 عدد 0 ابزار حمایت ساده 2

  لوازم التحریر 01 عدد0 سانت 61اسلینگ  1

  تغذیه زمان دوره 03 نفر 3متر هر  11 01,1طناب  6

  های اولیه کیف کمک 02 عدد 1 کارابین پیچ 7
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 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 متر ارتفاع ؛ 8صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل  دیوارۀ مناسب .0

 ؛متر میلی 00یا  1/01متر و ق ر  11حلقه طناب، هر کدام به طول  3 .1

 ؛GriGriعدد  1 .3

 ؛های مختلف سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ برد )تخته توای .2

 

 شرایط ویژة برگزاری دورة کارآموزی م دّماتی

 است. YDSدر مقیاس  10a .5و بانوان  5.10bحداکثر برای آقایان سختی مسیر آموزشی کارآموزی مقدّماتی،  درجه .0

فقط باشد که با حضور یک مدرّس و یک مربّی و  نفر می 8ظرفیت هر دورۀ کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی، حداکثر  .1

 شود. در داخل سالن )بر روی دیوارۀ مصنوعی( برگزار می

 باشد. ساعتی می 8روزِ  3طول دورۀ کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  .3

 تواند به صورت متوالی و یا غیرپیوسته برگزار گردد. این دوره می .2

 ها الزامی است. ی برگزاری دورههای اولیه و هماهنگی اداری برا رعایت مسائل امداد و کمک .1

 ارائه طرح درس مصوب بر عهده نهاد و یا سازمان متولی برگزاری دوره است. .6

آزموون کتبوی دروس    در 01معدل  های عملی و در آزمون 01مالک قبولی در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  .7

 ها است. در تمامی آزمون 01تر از  نظری و نداشتن نمرۀ کم

ی شماره ، تکمیل ، به هموراه فویش واریوزی و ناموه هویوت      ها بایست کاربرگ می رای صدور احکام پذیرفته شدگان دورهب .8

 استان به فدراسیون طی مدت مقرر ارسال گردد .

 

 96-ص 0111و  96ص و  0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 
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 رفتة صعودهای ورزشی نامة برگزاری دورة کارآموزی پیش شیوه

 

 نیاز دوره پیش
 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 07دارا بودن حداقل سنّ  .0
 ؛دارا بودن حکم کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی .1

 

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. حکم کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی که مرجعی ذی از رونوشتیک برگ  .0
 رونوشت؛ و یک برگ اصل کارت ملّیارائه  .1
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .3
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .2
تر  ها کم سنّ آن بر اجازۀ شرکت در دوره، برای داوطلبانی که نامه کتبی و رسمی یکی از والدین یا قیم قانونی، مبنی رضایت.0

 سال است. 31از 
 نهاد برگزارکننده؛نام به  پرداخت هزینه ثبت .6

 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف

0 Harness )صندلی( 9 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

1 
Quick Draw 

 عدد 0 کفش سنگ نوردی 01 عدد 2 یک درا()کوئ

3 Jumar )عدد 0 سانت 011اسلینگ  00 عدد 0 )یومار 

 عدد 0 کیسه پودر 01 عدد 0 ابزار حمایت ساده 2

  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصل 03 عدد0 سانت 61اسلینگ  1

6 GriGri های اولیه ، کیف کمکلوازم التحریر 02 عدد 0 گری( )گری  

  تغذیه زمان دوره 01 عدد 1 بین پیچکارا 7

 06 نفر 3متر هر  11 01,1طناب  8
 لوازم کامل رول کوبی

 و دو ست ابزار غیرکوبشی
- 
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 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 متر ارتفاع ؛ 8صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل  دیوارۀ مناسب .0

 ؛های مختلف ید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگسف برد )تخته وایت .1

 

 رفتهویژة برگزاری دورة کارآموزی پیش شرایط

 باشد. می YDSدر مقیاس  5.10cو بانوان  5.10dحداکثر برای آقایان رفته،  سختی مسیر آموزشی کارآموزی پیش درجه .0

و یوک   1درجوه  اشد که با حضور یک مودرّس  ب نفر می 8رفته صعودهای ورزشی، حداکثر  ظرفیت هر دورۀ کارآموزی پیش .1

 شود. مربّی و فقط در داخل سالن )بر روی دیوارۀ مصنوعی( برگزار می

 8روزِ  2جمعواً  ، و یوک روز تمورین در طبیعوت    صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزموون  رفتة پیشطول دورۀ کارآموزی  .3

 باشد. ساعتی می

 رپیوسته )آزمون به زمان دیگر موکول شود( برگزار گردد.تواند به صورت متوالی و یا غی این دوره می .2

 ها الزامی است. ی اولیه و هماهنگی اداری برای برگزاری دورهها رعایت مسائل امداد و کمک .1

 ارائه طرح درس مصوب برعهده نهاد و یا سازمان متولی برگزاری دوره است. .6

کتبوی    در آزموون  01های عملی و حداقل معدّل  در آزمون 02مالک قبولی در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  .7

 ها است. در تمامی آزمون 01تر از  دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

 رئوس این دوره نسبت به اهمیت ضریب پیدا کرده ، مدرسین دوره در زمان ثبت نمرات توجه الزم را داشته باشند . .8

ی شماره ، تکمیل ، به هموراه فویش واریوزی و ناموه هویوت      ها کاربرگ بایست می برای صدور احکام پذیرفته شدگان دوره .9

 استان به فدراسیون طی مدت مقرر ارسال گردد .

 

  96-ص  0113و  96-ص 0111و  96ص و 0110توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ شناسه 

 

******************** 
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 شیهای تربیت مربّی صعودهای ورز دوره
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 های تربیت مربّی شرایط عمومی برگزاری و شرکت در دوره

منودانی کوه بوا موفّقیوت دورۀ      های مختلف آموزشی است. آن دسته از عالقه ها تربیت مدرّسان کارآمد دوره هدف این دوره .0

توانند  به دیگران هستند، می های صعودهای ورزشی اند و مایل به آموزش مهارت رفته را پشت سر گذاشته کارآموزی پیش

 کارها و شگردها بپردازند. های تربیت مربّی، به فراگیری چگونگی آموزش و تحلیل راه با حضور در دوره

گری، سه سال تعیوین شوده اسوت و بورای تمدیود مجووّز        م ابق قوانین جاری ورزشی کشور، اعتبار آموزشی مدارک مربّی .1

 باشند. ها می های بازآموزی و کسب امتیاز قبولی از این دوره ت در دورهآموزش، مربّیان محترم موظّف به شرک

 شود. برگزار میو پیوسته گری به صورت اردویی  های مربّی کلّیة دوره .3

گری، حوداقل یوک    بایست دارای مدرک مربّی های تربیت مربّی صعودهای ورزشی، می مدرّسان حاضر در هر س   از دوره .2

توان از مدرّسانی دارای هموین مودرک    نمی 3گری درجة  شی باشند. برای مثال برای دورۀ مربّیس   باالتر از دورۀ آموز

 گری س وح باالتر به عنوان کادر آموزشی، سود جست و الی آخر. بایست از مدرّسانی با مدارک مربّی استفاده نمود و می

و  02های عملی  زشی، داشتن حداقل معدّل آزمونهای تربیت مربّی صعودهای ور مالک قبولی در آزمون پایانی تمامی دوره .1

هوای توووری    و اخوذ نموره قبوولی در دوره    ها در تمامی آزمون 01تر از  و نداشتن نمرۀ کم 01حداقل معدّل آزمون کتبی 

 باشد. می نامه سازمان و ارائه پایان

 شرکت در آزمون ورودی و اخذ شرایط قبولی برای حضور در دوره الزامی است. .6

نوردان ایرانی  تر سنگ تر و حضور گسترده المللی صعودهای ورزشی، منوط به تحقیقات بیش نامة دورۀ تربیت مربّی بین شیوه   .7

کاران  مندان و ورزش های کشور به جهانیان است. امید است با تالش مستمر عالقه در عرصة جهانی و شناساندن پتانسیل

المللی برگزار و متخصّصانی کارآمد به جامعة جهانی تحویل نمود.  س   بینهایی در  ای نزدیک بتوان دوره گرامی در آینده

 .شاءاهلل ان

 96-ص0111و 96-ص0111و  96-ص0110های شناسه  توجه: رعایت کامل مفاد کاربرگ .8

 

******************** 
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 صعودهای ورزشی 1شیوه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه 
 

 از دورهنی پیش
 حضور در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم جهت حضور در دوره .0

 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 11دارا بودن حداقل سنّ  .1

 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم .3

 ؛نام برای داوطلبان مرد مشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2

 ؛رفتة صعودهای ورزشی دارا بودن حکم کارآموزی پیش .1
 ؛صعودهای ورزشی 3گری درجة  رکت و قبولی در آزمون ورودی مربّیش .6

 تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران؛ شرکت و قبولی در دورۀ تخصّصی تربیت مربّیان درجة سه .7

 باشند. می کلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد .8

 باشند. می دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشی تمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن یک .9
 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. از آخرین مدرک تحصیلی که مرجعی ذی رونوشتیک برگ  .0
صالح آن را برابر اصل نمووده   صعودهای ورزشی که مرجعی ذیرفتة  )فتوکپی( از حکم کارآموزی پیش رونوشتیک برگ  .1

 باشد.
 نتایج تأئیدشدۀ دورۀ تووری تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران؛ .3

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. نامه که مرجعی ذی )فتوکپی( از صفحة اوّل شناس رونوشتیک برگ  .2
 ؛اصل کارت ملّی .1
 ؛یاصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جار .6
 ؛2x3رخ جدید، در ق عِ  ق عه عکس تمام 1 .7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .8
 نهاد برگزارکنندهنام به  ثبت ةپرداخت هزین .9

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .01
 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 دعد 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری( )گری 

1 Quick Draw )عدد 0 قالویز 01 عدد 2 )کوئیک درا 

3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

 عدد 0 کیسه پودر 02 عدد 0 ابزار حمایت ساده 2
 رنگ 2 چسب رنگی 01 عدد0 سانت 61اسلینگ  1
  خصیو لوازم ش پوشاک مناسب فصل 06 عدد 0 فرچه 6
 عدد 0 سانت 61و  سانت 011اسلینگ  07 عدد 1 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 07آچار  8

 01,1طناب  09 عدد 0 8و6آچار آلن  9
متر هر  11
 نفر 3

  تغذیه زمان دوره 11 عدد 0 کفش سنگ نوردی 01
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 ای برگزاری دورهعمومی مورد نیاز بر ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 متر ارتفاع ؛ 8صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل  دیوارۀ مناسب .0
 ؛های مختلف سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ برد )تخته وایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .1

 محیط مناسب جهت برگزاری دروس تووری دوره .3
 

 صعودهای ورزشی: 1نحوه برگزاری آزمون ورودی دوره مربیگری درجه 
  آزمون کتبی 

  گردد(  آزمون زیر احتساب می 1آزمون عملی: آزمون عملی )معدل 
 5.10bو برای بانوان 5.10dبرای آقایان  صعود سر طناب مسیر با درجه سختی .0

 حمایت  .1

 گری( صعود با ابزار )یومار و گری .3

 آید(. گیرد و نفر فرود می انجام میفرود با شکل هشت و پروسیک )پس از اتمام صعود با ابزار تغییر ابزار  .2

، انع اف تنه رو به جلو و تعادل ایستا ( کلیه نمرات باید  9*2آزمون کشش از میله ، دراز نشست ، دو  1آمادگی جسمانی )معدل  .1
 .احتساب گردد 11از یک تا 

 
 شرایط ویژة برگزاری دوره

و  5.11bحداکثر برای آقایان زشی، در صعود سرطناب، صعودهای ور 3سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت مربّی درجة  درجه .0
در مقیواس   6bو بوانوان   7aحوداکثر  برای آقایان ( Boulderingو در صعود سنگ کوتاه ) YDSدر مقیاس  5.11aبانوان 

Fontainebleau باشد. )فرانسوی( می 

صوعودهای   1درجوه  مدرّس  1ضور نفر است که با ح 01صعودهای ورزشی، حداکثر  3ظرفیت هر دورۀ تربیت مربّی درجة  .1
 شود. برگزار می

باشد که از این تعداد روزها،  ساعتی می 8روزِ  1صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون ،  3طول دورۀ تربیت مربّی درجة  .3
 (نروز دوره و یک روز آزمو 2) روز در طبیعت و بقیة روزها در سالن برگزار خواهد شد. 0حداکثر 

 گردد. ت متوالی برگزار میاین دوره به صور .2

گری و نمرات  نامة مربّی ماه پایان 1اند تا حداکثر ظرف مدّت  موظّف 3شدگان در آزمون پایانی دورۀ تربیت مربّی درجة  قبول .1
بوه کوارگروه صوعودهای ورزشوی فدراسویون      جهت تکمیل مدارک تربیت بدنی خود را  3درجه گری  دروس تووری مربّی

ورزشی ارائه نمایند. این مهلت تنها با نظر رئیس کارگروه صعودهای ورزشوی و فقوط درصوورت    نوردی و صعودهای  کوه
موقع موارد مذکور در مهلت مقرّر، کلّ دورۀ ایشان  وجود دالیل موجّه قابل تمدید بوده و درغیر این صورت و عدم ارائة به

 است.« باطل»

 صعودهای ورزشی باشد. نظر واحد مربیان کارگروهبا بایست  می صعودهای ورزشی 3نامة دورۀ تربیت مربّی درجة  پایان .6

 
  گردد.اعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه 
 96ص و  0111 و  96-ص0111و  96-ص0110 شناسه یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 
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 صعودهای ورزشی 2شیوه نامه برگزاری دوره تربیت مربی درجه 
 پیش نیاز دوره

 سال تمام، در روز ثبت نام؛ 11حداقل سن  دارای بودن -0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مرد؛ -1
 صعودهای ورزشی؛ 3دارا بودن مدرک مربی گری درجه  -3
 دارا بودن کارت بازآموزی با درجه مدرسی -2
 رفته؛ به عنوان مدرس دوره کارآموزی پیش 1دوره کارآموزی مقدماتی و  3ارائه مدارک الزم مبنی بر حضور آموزشی در حداقل  -1
 آشنایی با زبان انگلیسی؛ -6
 آشنایی با رایانه؛ -7
 صعودهای ورزشی؛ 1شرکت و قبولی در آزمون ورودی تربیت مربی درجه  -8
 شرکت و قبولی در دوره تخصصی تربیت مربیان درجه دو تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران؛ -9
 باشند. اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد می کلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به -01
 باشند. تمامی قبول شدگان ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشی می -00

 بایست به هم راه داشته باشد مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت نا  در دوره، می
 زشی که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد.صعودهای ور 3یک برگ رونوشت از مدرک مربی گری درجه  -0
 نتایج تأیید شده رسمی دوره تووری تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران؛ -1
 یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد. -3
 اصل کارت ملی؛ -2
 اصل کارت بیمه ورشی معتبر سال جاری؛ -1
 ؛اصل کار بازآموزی -6
 ؛3×2ق عه عکس تمام رخ جدید، در ق ع  1 -7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(؛ -8
 فیش پرداخت هزینه ثبت نام به حساب بانکی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی؛ -9
 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد -01

 وسایل، امکانات و تجهیزات عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره
 متر ارتفاع؛ 8واره مناسب صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل دی -0
 های مختلف؛ رایانه، لوازم کمک آموزشی؛ وایت برد )تخته سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ -1
 محیط مناسب جهت برگزاری دروس تووری دوره -3

 شرایط ویژه برگزاری دوره
و بانوان  5.12bحداکثر برای آقایان صعودهای ورزشی، در صعود سرطناب،  1جة سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت مربّی در درجه -0

5.11c  در مقیاسYDS ( و در صعود سنگ کوتاهBouldering ) 7حداکثر برای آقایانa
6bو بانوان  +

 Fontainebleauدر مقیاس  +
 باشد. )فرانسوی( می

عمومی مورد نیاز داوطلب و د، به همین سبب، وسایل انفرادیشو می ورزشی برگزار ه این دوره توسط کارگروه صعودهایک به ایننظر  -1
 گردد. های ذیربط اعالم خواهد گردید. این دوره صورت متوالی برگزار می و همچنین شرایط ویژه برگزاری دوره، متعاقباً و در بخش نامه

ماه پایان نامه مربی گری و نمرات  6مدت اند تا حداکثر ظرف  موظف 1قبول شدگان در آزمون پایانی دوره تربیت مربی درجه  -3
( خود را جهت تکمیل مدارک به کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون کوه نوردی و 1دروس تووری مربی گری تربیت بدنی )درجه 

ل تمدید صعودهای ورزشی ارائه نمایند. این مهلت تنها با نظر رئیس کارگروه صعودهای ورزشی و فقط در صورت وجود دالیل موجه قاب
 است.« باطل»بوده و در غیر این صورت و عدم ارائه به موقع موارد مذکور در مهلت مقرر، کل دوره ایشان 

 شود. برگزار می مدرّس صعودها 1ر است که با حضور نف 01صعودهای ورزشی، حداکثر  1ظرفیت هر دورۀ تربیت مربّی درجة  -2
باشد که از این تعداد روزها، حداکثر  ساعتی می 8روزِ  2حتساب زمان آزمون، صعودهای ورزشی با ا 1طول دورۀ تربیت مربّی درجة  -1
 روز در طبیعت و بقیة روزها در سالن برگزار خواهد شد. 0
 گردد. های مربوطه اعالم می هرگونه تغییر احتمالی در بخشنامه -6

  96-ص0116و  96ص0111و  96ص0110توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ های شناسنامه 

******************** 
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 69-ص  3006شماره شناسه 

 

 صعودهای ورزشی 3شیوه نامة برگزاری دورة تربیت مربی درجه 

 نیاز دوره پیش
 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 17دارا بودن حداقل سنّ  .0

 ؛نام برای داوطلبان مرد مشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .1

 ؛صعودهای ورزشی 1گری درجة  دارا بودن مدرک مربّی .3

 دارا بودن کارت بازآموزی با درجة مدرّسی  .2

 ؛ 3دورۀ تربیت مربّی درجة  1دوره کارآموزی پیشرفته و  2ارائة مدارک الزم مبنی بر تدریس در حداقل  .1

 ؛آشنایی کافی با زبان انگلیسی .6

 ؛آشنایی کافی با رایانه .7
 ؛صعودهای ورزشی یکشرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیت مربّی درجة  .8

 شرکت و قبولی در دورۀ تخصّصی تربیت مربّیان درجة یک تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران؛ .9

 .باشند می کلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد .01

 .باشند می شیتمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورز .00

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت
صالح آن را برابر اصل نمووده   صعودهای ورزشی که مرجعی ذی 1گری درجة  )فتوکپی( از مدرک مربّی رونوشتیک برگ  .0

 باشد.
 نتایج تأئیدشدۀ رسمی دورۀ تووری تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران؛ .1

 ؛ل کارت ملّیاص .3
 ی؛اصل کارت بازآموز .2

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .1
 ؛2x3رخ جدید، در ق عِ  ق عه عکس تمام 1 .6
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .7
 نوردی و صعودهای ورزشی؛ فدراسیون کوهنام به حساب بانکی  ثبت ةفیش پرداخت هزین .8

 عتیادارائه گواهی عدم سوء پیشینه و ا .9

 و شرایط ویژة برگزاری دورهمورد نیاز داوطلب ، عمومی وسایل انفرادی
ربط  های ذی نامه وسایل انفرادی و عمومی مورد نیاز داوطلب و همچنین شرایط ویژۀ برگزاری دوره، در بخشنحوه اخذ آزمون ورودی، 

 .اعالم خواهد گردید
  96-ص0116و  96ص0111 و 96ص0110توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ های شناسه 

******************** 
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 69-ص  3030شماره شناسه 

 های تربیت داور و طراح مسیر صعودهای ورزشی، درای تولینگ، یخ نوردی و دوی کوهستان )اسکای رانینگ( دوره

 

 ی مربوطهها پیش نیازهای مخارج شیوه نامه
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 های تربیت طرّاح مسیر و داور شرایط عمومی برگزاری و شرکت در دوره

باشد. آن دسوته از   ها، تربیت نیروی کارآمد برای طرّاحی مسیر و داوری در مسابقات و اردوهای مختلف می کیل این دورههدف از تش .0

تور در صوعودهای ورزشوی     اند و مایل به فعّالیوت بویش   سر گذاشته رفته را پشت ی کارآموزی پیش مندانی که با موفّقیت دوره عالقه

 توانند به مقصود خود نایل شوند. ها می هستند؛ با شرکت در این دوره

های داوری و طرّاحی مسیر سه سال تعیین شده است که برای تمدید مجوّز فعّالیت؛ داوران و طرّاحان مسیر  دورهمجوز فعالیت اعتبار  .1

 باشند. میهای فنی(  )همایشآهنگی  های بازآموزی و هم موظّف به شرکت در دوره

و حوداقل معودّل    02های عملوی   ، داشتن حداقل معدّل آزمونو طراحی داوریهای تربیت  دورهمالک قبولی در آزمون پایانی تمامی  .3

 باشد. ها می در تمامی آزمون 01تر از  و نداشتن نمرۀ کم 01آزمون کتبی دروس نظری 

 باشد. می 02های داوری حداقل نمره قبولی  برای متقاضیان حضور در آزمون و دوره .2

 شرایط قبولی برای حضور در دوره الزامی است. شرکت در آزمون ورودی و اخذ .1

نوردان  تر سنگ تر و حضور گسترده المللی صعودهای ورزشی، منوط به تحقیقات بیش های تربیت طرّاح مسیر و داور بین نامة دوره شیوه .6

کواران   منودان و ورزش  های کشور به جهانیان است. امید است با تالش مستمر عالقه ایرانی در عرصة جهانی و شناساندن پتانسیل

المللی برگوزار و متخّصصوانی کارآمود بوه جامعوة جهوانی تحویول نموود.          هایی در س   بین ای نزدیک بتوان دوره گرامی در آینده

 شاءاهلل. ان

 ی طراحی ، داوری، دوی کوهستان ) اسکای رانینوگ ( ، درای تولیینوگ و یوخ    ها شرایط جامع و کامل چگونگی برگزاری دوره

 .گردد می ر هنگام برگزاری اعالمنوردی د

******************** 
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 69-ص  3033شماره شناسه 

 

 )اسکای رانینگ(دوی کوهستان  1درجه و داور نامه برگزاری دوره تربیت طراح  شیوه
 

 ی دورهها پیش نیاز
 سال تمام ، در روز ثبت نام 11دارا بودن حداقل سن  .0
 ت نام برای داوطلبان مردمشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثب .1
 کوه پیمایی ، سنگنوردی ، برف و یخ یا کوهنوردی 3دارا بودن یکی از احکام مربیگری درجه  .3
 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت نام .2
 داشتن آمادگی جسمانی و آمادگی صعود )کوهنوردی( در زمان برگزاری دوره و کارورزی در مسابقات .1

 از هنگا  ثبت نا  در دورهمدارک مورد نی
کوه پیمایی ، سنگنوردی ، برف و یخ یا کوهنووردی کوه مرجعوی     3یک برگ رونوشت از یکی از احکام مربیگری درجه  .0

 ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد .
 یک برگ رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم (که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد . .1
 (مرد داوطلبان مختص)مدرک وضعیت نظام وظیفه نوشترو .3
 معرفی نامه از هیات مربوطه .2
 اصل و رونوشت کارت ملی .1
 اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری .6
 3*2دو ق عه عکس  .7
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت .8
 ارائه برگ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد .9
 ارائه اصل فیش واریزی هزینه ثبت نام .01

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره
یک بسوته(  (A4 لپ تاپ ، پرینتر ،  لوازم کمک آموزشی ) وایت برد ، چند عدد ماژیک مخصوص وایت برد در رنگهای مختلف ( ،کاغذ

 ی اداری جهت برگزاری دورهها ویدئو پروجکشن ،  محیط مناسب جهت برگزاری دروس تووری و انجام هماهنگی
 عمومی مورد نیاز دواطلب شرکت در دوره لواز 

متور ( ، یوک    6میلی متر به طوول   7کوله پشتی و کفش مناسب ، پوشاک مناسب فصل ،  باتون ، طناب انفرادی ) ق ر  .0
پی اس)در صوورت امکوان(   جی  زیر دستی، ساعت مچی، عدد کارابین پیچ، کیف کمکهای اولیه، سوت،زمان گیر دستی،

 باشند . می یی که فاقد خوابگاهها فرادی و شب مانی برای دوره، لوازم اننوشت افزار
 دوی کوهستان )اسکای رانینگ( 1درجه یداورطراح و شرایط برگزاری دوره تربیت 

  گردد. می مدرس برگزار 1باشد که با حضور  می نفر 01ظرفیت هر دوره حداکثر 
  باشد. می روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون 3مدت زمان دوره 
 باشد. می 01ونداشتن نمره زیر 02دوره کسب حداقل نمره بوده وآزمون عملی پایان 01حداقل نمرهآزمون تووری شرط قبولی در 
  طراح و یکی از مسابقات رسمی بعنوان حداقل شرکت کنندگانی که در دوره  شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در

 ایط م لوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است(داورکارورز شرکت نمایند.)اخذ شر
 گردد. دوکوهستان با هم برگزار وبرای واجدین شرایط یک حکم واحد صادر می 3این دوره الزاماً بادوره طراحی درجه 
  گردداعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه. 
 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  های توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 
******************** 
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 69-ص  3032ه شماره شناس

 درای تولینگ و یخ نوردی 1شیوه نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه 

 پیش نیازهای دوره

 در روز ثبت نام. سال تمام، 11دارا بودن حداقل سن  .0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام)مختص داوطلبان مرد( .1
 ی ورزشیها یا طراحی صعودویخ و برف  3مربیگری درجه ،، صعودهای ورزشی، آبشاریخیوبرف یخ ةپیشرفتاحکام دارا بودن یکی از  .3
 دارا بودن آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.)حداقل دیپلم( .2
شرکت در آزمون ورودی دوره شامل آمادگی جسمانی،توانایی صعود مسیرهای یخ نوردی و درای تولینگ،تست حمایت و پانودولی و   .1

 کسب نتیجه م لوب.

 ز هنگا  ثبت نا  در دورهمدارک مورد نیا
 با تائید مرجع ذیصالح ی ورزشیها یک برگ رو گرفت از حکم مربیگری  برف و یخ و یا طراحی صعود .0
 ارائه نتایج تائید شده آزمون ورودی .1
 یک برگ رو گرفت از آخرین مدرک تحصیلی همراه با تائید رسمی  .3
 (مرد داوطلبان مختص)یک برگ رو گرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه .2
 مربوطه ارائه معرفی نامه از هیوت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان .1
 ارائه اصل و رو گرفت کارت ملی .6
 اصل بیمه ورزشی سال جاری .7
 جدید 3×2دو ق عه عکس  .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .9
 ارائه برگ عدم اعتیاد و سوء پیشینه .01
 ارائه اصل فیش واریزی مبلغ ثبت نام .00

 ل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره:وسای
ی درای تولینک با قابلیت ضوربه زدن  ها متر ارتفاع ، جهت طراحی مسیر 8صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل  دیوارۀ مناسب .0

 با کرامپون)میتوان با پوشش دادن بخشی از دیواره سنگ نوردی بوسیله چوب این شرایط را ایجاد نمود(
 باال بران، نرده بی، اره چوب بر، یدریل برق .1
 تشک ایمنیی، تهیه الوار و کنده چوب مناسب طراحد، عد111گیره درای تولینگد، عد 01گیره حجم  .3
 میز و صندلی)جهت برگزاری کالس تووری(یک، اژد، موایت بره، رایان .2

 *توجه
 مسیرهای طبیعی برگزار نمود.)بروی سنگ یا یخ(در صورت مهیا بودن من قه مناسب در طبیعت میتوان بخشی از دوره را  بر روی 

نفر 1)میتواند بصورت مشترک برای ICتبر یخ نوردی و کرامپون یا کفش ، رنس و کاله ایمنیها   وسایل انفرادی جهت حضور در دوره:
، 8و6آچوار آلون سوایز   رژی، دریل شوا ، ی مختلفها ابزار حمایت و فرود به همراه اسلینگ خود حمایت در سایز، مورد استفاده قرار گیرد(

، نفر یوک طوول کامول   1طناب دینامیک قابل استفاده به ازای هر ، عدد کارابین ساده1عدد کوئیک درا به همراه 1عدد کارابین پیچ و 1
 و کیف کمکهای اولیه. نوشت افزار ،کفش و پوشاک مناسب فصل، گیری گیری و یومار، میل 7و 1طنابچه 

 یخ نوردی و درای تولینگ: 1راح درجهشرایط برگزاری دوره تربیت ط
  گردد. می مدرس و مربی برگزار 1باشد که با حضور  می نفر 01ظرفیت هر دوره حداکثر 
  باشد. می روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون3مدت زمان دوره 
 باشد. می 01ونداشتن نمره زیر 02دوره کسب حداقل نمره بوده وآزمون عملی پایان 01حداقل نمرهآزمون تووری شرط قبولی در 
    شرکت کنندگانی که در دوره  شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در مسابقات رسمی بعنوان طراح کوارورز شورکت

 نمایند.)اخذ شرایط م لوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است(
  گردد.اعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه 
 96ص0101و  96ص0111و  96ص0110ی شناسه ها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی  شیوه نامه صعودهای ورزشی روه کارگ

27 

 
 69-ص  3031شماره شناسه 

 

 صعودهای ورزشی 1نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه  شیوه

 
 نیاز دوره پیش

 حضور در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم جهت حضور در دوره .0

 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 11دارا بودن حداقل سنّ  .1

 ؛نام برای داوطلبان مرد وظیفه در روز ثبتمشخّص بودن وضعیت نظام  .3

 ؛رفتة صعودهای ورزشی دارا بودن حکم کارآموزی پیش .2

 ؛نام دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت .1

 ؛صعودهای ورزشی 3شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .6

 .باشند می م سوء پیشینه و اعتیادکلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به  اخذ گواهی عد .7

 .باشند می ل شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشیتمامی قبو .8
 

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت
صالح آن را برابر اصل نمووده   ه مرجعی ذیرفتة صعودهای ورزشی ک )فتوکپی( از حکم کارآموزی پیش رونوشتیک برگ  .0

 باشد.

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. )فتوکپی( از آخرین مدرک تحصیلی که مرجعی ذی رونوشتیک برگ  .1

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .3

 ؛اصل کارت ملّی .2
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .1
 ؛3×2جدید، در ق عِ رخ  ق عه عکس تمام 1 .6
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت .7
 نهاد برگزارکننده؛نام به  ثبت ةفیش پرداخت هزین .8

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .9
 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 عدد 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری( )گری 
1 Quick Draw )عدد 0 قالویز 01 عدد 2 )کوئیک درا 
3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 
 عدد 0 کیسه پودر 02 عدد 0 ابزار حمایت ساده 2
 رنگ 2 چسب رنگی 01 عدد0 سانت 61اسلینگ  1
  پوشاک مناسب فصل و لوازم شخصی 06 عدد 0 ، دریل شارژیفرچه 6
 عدد 0 سانت 61و  سانت 011اسلینگ  07 عدد 1 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 07آچار  8
 نفر 3متر هر  11 01,1طناب  09 عدد 0 8 و 6آچار آلن  9
  تغذیه زمان دوره 11 عدد 0 کفش سنگ نوردی 01
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 برگزاری دوره عمومی مورد نیاز برای ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 متر ارتفاع  8صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل  دیوارۀ مناسب .0

 ؛های مختلف سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ برد )تخته وایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .1

 محیط مناسب جهت برگزاری دروس تووری دوره .3

 

 ای ورزشی: صعوده 1نحوه برگزاری آزمون ورودی دوره طراجی درجه 

  آزمون کتبی 

 آزمون عملی )معدل رئوس زیر ( :آزمون عملی 

 برای بانوان( 5.11cبرای آقایان( و ) 5.12bصعود مسیر سر طناب با درجه سختی ) .0

7aمسیر بلدرینگ حداکثر درجه سختی ) 1صعود  .1
6aبرای آقایان( و ) +

 برای بانوان( +

 حمایت .3

 با گری گریصعود با ابزار )یومار و گری گری( و فرود  .2

  ( کلیه نمرات باید  اف تنه به به جلو و تعادل ایستا، انع 9×2آزمون کشش از میله ، دراز نشست ، دو  1آمادگی جسمانی )معدل
 .احتساب گردد 11از یک تا 

 

 شرایط ویژة برگزاری دوره
حوداکثر  بورای آقایوان   ، صعودهای ورزشی، در صعود سورطناب  3سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  درجه .0

5.12b  5.11و بانوانc  در مقیاسYDS ( و در صعود سنگ کوتاهBouldering ) 7حداکثر برای آقایانa
6bو بانوان  +

در  +
 باشد. )فرانسوی( می Fontainebleauمقیاس 

رّس صوعودهای  مود  1باشد که با حضور  نفر می 01صعودهای ورزشی، حداکثر  3ظرفیت هر دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .1
 شود. ورزشی برگزار می

 است. کاملروزِ  2صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  3طول دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .3

 گردد. این دوره به صورت متوالی برگزار می .2

 .به عنوان کارورزی تحت نظارت فدراسیونو یا کشوری  مسابقه استانییک ارائه گواهی حضور در حداقل  .1

 01ونداشوتن نموره زیور    02دوره کسب حوداقل نموره   بوده وآزمون عملی پایان 01حداقل نمرهآزمون تووری ولی درشرط قب .6
 باشد. می

 

 96-ص0101و  96-ص0111و  96ص و  0110شناسه ی ها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 
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 صعودهای ورزشی 2ت طراح مسیر درجه نامه برگزاری دوره تربی شیوه

 

 نیاز دوره پیش

 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 11دارا بودن حداقل سنّ  .0

 ؛نام برای داوطلبان مرد مشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .1

  ؛صعودهای ورزشی 3دارا بودن مدرک طرّاحی مسیر درجة  .3

 ارائه گواهی حضور در آخرین دوره بازآموزی؛ .2

 ؛طراح با سوابق م لوببه عنوان مناسبتی استانی و یا کشوری  رسمیمسابقه  1حضور در گواهی ارائه  .1

 ؛صعودهای ورزشی 1شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .6

 ؛آشنایی با زبان انگلیسی .7
 ؛آشنایی با رایانه .8

 باشند. می ه و اعتیادکلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به  اخذ گواهی عدم سوء پیشین .9

 باشند. می تمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشی .01

 

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت

 ابر اصل نموده باشد.صالح آن را بر صعودهای ورزشی که مرجعی ذی 3ازمدرک طرّاحی درجة رونوشتیک برگ  .0

بایسوت مرجعوی    حکم رسمی طرّاح مسیر در مسابقاتی که شرکت نموده است. این احکام را می 3از هر  رونوشتیک برگ  .1
 صالح برابر اصل نموده باشد. ذی

 روبرگ وضعیت نظام وظیفه  .3

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .2

 ؛اصل کارت ملّی .1
 ؛موزیاصل کارت بازآ .6

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .7
 ؛3×2رخ جدید، در ق عِ  ق عه عکس تمام 1 .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .9
 نوردی و صعودهای ورزشی؛ فدراسیون کوهنام به حساب بانکی  ثبت ةفیش پرداخت هزین .01

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .00
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 د نیاز داوطلب در دورهوسایل انفرادی مور
 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 عدد 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری( )گری 
1 Quick Draw )عدد 0 قالویز 01 عدد 2 )کوئیک درا 
3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 
 عدد 0 کیسه پودر 02 عدد 0 ابزار حمایت ساده 2
 رنگ 2 چسب رنگی 01 عدد0 سانت 011و سانت 61گاسلین 1
  پوشاک مناسب فصل 06 عدد 0 فرچه 6
 عدد 0 سانت 011اسلینگ  07 عدد 1 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 ، دریل شارژی07آچار  8
 نفر 3متر هر  11 01,1طناب  09 عدد 0 8و6آچار آلن  9
  تغذیه زمان دوره 11 عدد 0 کفش سنگ نوردی 01

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 متر ارتفاع ؛ 8صعود سرطناب دارای ایمنی الزم و حداقل  دیوارۀ مناسب .0
 ؛های مختلف سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ برد )تخته وایترایانه، لوازم کمک آموزشی؛  .1

 برگزاری دروس تووری دوره محیط مناسب جهت .3

 

 شرایط ویژة برگزاری دوره
حوداکثر  بورای آقایوان   صعودهای ورزشی، در صعود سورطناب،   1سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  درجه .0

5.13a  5.12و بانوانb  در مقیاسYDS ( و در صعود سنگ کوتاهBouldering ) 7حداکثر برای آقایانb
 در +6cو بانوان  +

 باشد. )فرانسوی( می Fontainebleauمقیاس 

مودرّس صوعودهای    1باشد که با حضور  نفر می 01صعودهای ورزشی، حداکثر  1ظرفیت هر دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .1
 شود. ورزشی برگزار می

 است. کاملروزِ  3صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  1طول دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .3

 گردد. ه به صورت متوالی برگزار میاین دور .2

بوه عنووان    کوهنوردی و صوعودهای ورزشوی   رسمی فدراسیونتحت نظارت مسابقه استانی یا کشوری  0حضور در حداقل  .1
 .و کسب شرایط م لوب کارورز

 01ونداشوتن نموره زیور    02دوره کسب حوداقل نموره   بوده وآزمون عملی پایان 01حداقل نمرهآزمون تووری شرط قبولی در .6
 باشد. می

 
  گردد.اعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه 
 96-ص0101و 96-ص0111و  96-ص0110ی ها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

********************
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 صعودهای ورزشی 3نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه  شیوه
  

 نیاز دوره پیش
 ؛نام سال تمام، در روز ثبت 12دارا بودن حداقل سنّ  .0

 ؛نام برای داوطلبان مرد ن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبتمشخّص بود .1

 ؛صعودهای ورزشی 1دارا بودن مدرک طرّاحی مسیر درجة  .3

 حضور در آخرین دوره بازآموزی؛ .2

نووردی و   بوا حکوم رسومی سورطرّاح مسویر از  فدراسویون کووه        کشوریمناسبتی، استانی و یا  مسابقة 1حضور در حداقل  .1
 صعودهای ورزشی.

 ؛صعودهای ورزشی 0لی در آزمون ورودی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة شرکت و قبو .6

 ؛آشنایی کافی با زبان انگلیسی .7
 ؛آشنایی کافی با رایانه .8

 .باشند می کلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد .9

 .باشند می وه صعودهای ورزشیتمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی کارگر .01
 

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. صعودهای ورزشی که مرجعی ذی 1( از مدرک طرّاحی درجة رونوشت) رونوشتیک برگ  .0

بایست مرجعی  تی که شرکت نموده است. این احکام را میحکم رسمی سرطرّاح مسیر در مسابقا 1از هر  رونوشتیک برگ  .1
 صالح برابر اصل نموده باشد. ذی

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .3

 نظام وظیفه وضعیت رونوشت .2

 ؛اصل کارت ملّی .1
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .6
 ؛اصل کارت بازآموزی .7

 ؛2x3 عِ رخ جدید، در ق ق عه عکس تمام 1 .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .9
 نوردی و صعودهای ورزشی؛ فدراسیون کوهنام به حساب بانکی  فیش پرداخت هزینه ثبت .01

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .00
 

 و شرایط ویژة برگزاری دورهمورد نیاز داوطلب ، عمومی وسایل انفرادی
شود، به همین سبب، وسایل انفرادی و عمومی مورد نیاز داوطلب و  سط کارگروه صعودهای ورزشی برگزار میکه این دوره تو نظر به این

 ربط اعالم خواهد گردید. های ذی نامه همچنین شرایط ویژۀ برگزاری دوره، متعاقباً و در بخش
 

 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
 

********************
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 و یخ نوردی درای تولینگ 1نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه  شیوه
 

 پیش نیازهای دوره
 سال تمام،در روز ثبت نام. 11دارا بودن حداقل سن  .0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام)مختص داوطلبان مرد( .1
 ی ورزشیها ربیگری  برف و یخ و یا داوری صعوددارا بودن یکی از احکام م .3
 دارا بودن آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.)حداقل دیپلم( .2

 مدارک مورد نیاز هنگا  ثبت نا  در دوره
 ی ورزشی با تائید مرجع ذیصالحها یک برگ رو گرفت از حکم مربیگری  برف و یخ و یا داوری صعود .0
 راه با تائید رسمییک برگ رو گرفت از آخرین مدرک تحصیلی هم .1
 (مرد داوطلبان مختص)رو گرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه .3
 مربوطه ارائه معرفی نامه از هیوت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان .2
 ارائه اصل و رو گرفت کارت ملی .1
 اصل بیمه ورزشی سال جاری .6
 جدید3×2دو ق عه عکس  .7
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت .8
 گ عدم اعتیاد و سوء پیشینهارائه بر .9
 ارائه اصل فیش واریزی مبلغ ثبت نام .01

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره:
د، وایوت بور  ه، دارا بودن فضا مناسب جهت برگزاری دوره )میز و صندلی،سرویس بهداشتی،وسایل مربوط به گرمایش و سرمایش و . . . . . ( رایانو 

 دوربین عکاسی و فیلم برداری (، ی داوری)دیواره سنگ نوردی داخل سالنها دیواره محدود برای ارائه مثالر، گچاپر، ویدیو پرژکتوک، ماژی
 

 *توجه
 )بروی سنگ یا یخ( در صورت مهیا بودن من قه مناسب در طبیعت میتوان بخشی از دوره را بر روی مسیرهای طبیعی برگزار نمود.

 وسایل انفرادی جهت جضور در دوره:
 کرامپون)در صورتی که بخشی از دوره در شرایط یخ نوردی برگزار گردد(ی، ایمن کاله .0
 زیر دستیی، ساعت مچ، مان گیر دستیت، زسو .1
 کفش و پوشاک مناسب فصل .3
 خط کش و . . . . . . . . . .( چند رنگ خودکار وماژیک، نوشت افزار کامل)کاغذ،مداد، .2
 همراه داشتن لپ تاپ در صورت امکان .1
 اولیهکیف کمکهای  .6

 :یخ نوردیو  درای تولینگ 1شرایط برگزاری دوره تربیت داور درجه
  گردد. می مدرس برگزار 1باشد که با حضور  می نفر 11ظرفیت هر دوره حداکثر 
  باشد. می روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون3مدت زمان دوره 
 باشد. می 01ونداشتن نمره زیر 02دوره کسب حداقل نمره انبوده وآزمون عملی پای 01حداقل نمرهآزمون تووری شرط قبولی در 
    از مسوابقات رسومی بعنووان    حوداقل یکوی   شرکت کنندگانی که در دوره  شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهنود بوود در

 داورکارورز شرکت نمایند.)اخذ شرایط م لوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است(
  گردداعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه. 
 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها اربرگتوجه و رعایت کامل مفاد ک 

******************** 
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 رانینگ( دوی کوهستان)اسکای 1وطراجی وداوری درجهدوره تربیت  نامه برگزاری شیوه
  

 ی دورهها پیش نیاز
 سال تمام ، در روز ثبت نام 11دارا بودن حداقل سن  .6
 ام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مردمشخص بودن وضعیت نظ .7
 کوه پیمایی ، سنگنوردی ، برف و یخ یا کوهنوردی 3دارا بودن یکی از احکام مربیگری درجه  .8
 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت نام .9
 بقاتداشتن آمادگی جسمانی و آمادگی صعود )کوهنوردی( در زمان برگزاری دوره و کارورزی در مسا .01

 مدارک مورد نیاز هنگا  ثبت نا  در دوره
کوه پیمایی ، سنگنوردی ، برف و یخ یا کوهنووردی کوه مرجعوی     3یک برگ رونوشت از یکی از احکام مربیگری درجه  .00

 ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد .
 صل نموده باشد .یک برگ رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم (که مرجعی ذیصالح آن را برابر ا .01
 (مرد داوطلبان مختص)مدرک وضعیت نظام وظیفه نوشترو .03
 معرفی نامه از هیات مربوطه .02
 اصل و رونوشت کارت ملی .01
 اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری .06
 3*2دو ق عه عکس  .07
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت .08
 ارائه برگ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد .09
 یزی هزینه ثبت نامارائه اصل فیش وار .11

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره
یک بسوته(  (A4 لپ تاپ ، پرینتر ،  لوازم کمک آموزشی ) وایت برد ، چند عدد ماژیک مخصوص وایت برد در رنگهای مختلف ( ،کاغذ

 برگزاری دورهی اداری جهت ها ویدئو پروجکشن ،  محیط مناسب جهت برگزاری دروس تووری و انجام هماهنگی
 لواز  عمومی مورد نیاز دواطلب شرکت در دوره

متور ( ، یوک    6میلی متر به طوول   7کوله پشتی و کفش مناسب ، پوشاک مناسب فصل ،  باتون ، طناب انفرادی ) ق ر  .1
پی اس)در صوورت امکوان(   جی  زیر دستی، ساعت مچی، عدد کارابین پیچ، کیف کمکهای اولیه، سوت،زمان گیر دستی،

 باشند . می یی که فاقد خوابگاهها ، لوازم انفرادی و شب مانی برای دورهشت افزارنو
 دوی کوهستان )اسکای رانینگ( 1درجه یداورطراح و شرایط برگزاری دوره تربیت 

  گردد. می مدرس برگزار 1باشد که با حضور  می نفر 01ظرفیت هر دوره حداکثر 
  باشد. می تساب زمان آزمونروز کامل و متوالی با اح 3مدت زمان دوره 
 باشد. می 01ونداشتن نمره زیر 02دوره کسب حداقل نمره بوده وآزمون عملی پایان 01حداقل نمرهآزمون تووری شرط قبولی در 
  طراح و یکی از مسابقات رسمی بعنوان حداقل شرکت کنندگانی که در دوره  شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در

 رکت نمایند.)اخذ شرایط م لوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است(داورکارورز ش
 گردد. دوکوهستان با هم برگزار وبرای واجدین شرایط یک حکم واحد صادر می 3این دوره الزاماً بادوره طراحی درجه 
  گردداعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه. 
 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 
******************** 
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 69-ص  3031شماره شناسه 

 

 صعودهای ورزشی 1نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه  شیوه
 نیاز دوره پیش

 .نام سال تمام، در روز ثبت 11دارا بودن حداقل سنّ  .0
 .نام برای داوطلبان مرد مشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .1
 .یرفتة صعودهای ورزش دارا بودن حکم کارآموزی پیش .3
 نام. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت .2
 ؛آشنایی با رایانهو  آشنایی با زبان انگلیسی .1
 حضور در آزمون آمادگی جسمانی و کسب امتیاز الزم .6
 .باشند می کلیه شرکت کنندگان در دوره ملزم به  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد .7
 .باشند می ره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشیتمامی قبول شدگان ملزم به گذراندن دو .8

 اه داشته باشدمربایست به ه نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت
صالح آن را برابر اصل نمووده   رفتة صعودهای ورزشی که مرجعی ذی )فتوکپی( از حکم کارآموزی پیش رونوشتیک برگ  .0

 باشد.
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. آخرین مدرک تحصیلی که مرجعی ذی )فتوکپی( از رونوشتیک برگ  .1
 وضعیت نظام وظیفه  رونوشت .3
 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .2
 ؛اصل کارت ملّی .1
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .6
 ؛2x3رخ جدید، در ق عِ  ق عه عکس تمام 1 .7
 زشکی )جسمی و روحی( ارائه گواهی صحت و سالمت پ .8
 نهاد برگزارکننده؛نام به  ثبت ةپرداخت هزینفیش  .9
 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .01

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
 ؛عدد سوت مناسب یک .0
 (؛Digital Chronometer) سنج رقمی عدد زمان یک .1
 و زیر دستی؛افزار  نوشت .3
 زم شخصی؛پوشاک و کفش مناسب ورزشی و لوا .2
 ؛رایانه )لپ تاپ( .1
 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 سازی صعود؛ برای شبیهدیوارۀ مناسب  .0
ویودئوپروژکتور و   ؛های مختلف سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ برد )تخته وایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .1

 پرینتر
  های اداری جهت برگزاری دوره. روس تووری دوره و انجام هماهنگیمحیط مناسب جهت برگزاری د .3

 شرایط ویژة برگزاری دوره
مدرّس صعودهای ورزشوی   0باشد که با حضور  نفر می 11صعودهای ورزشی، حداکثر  3ظرفیت هر دورۀ تربیت داور درجة  .0

 شود. برگزار می
. )زمان آزمون بوا همواهنگی   است متوالی روزِ 2ن آزمون با احتساب زماصعودهای ورزشی،  3طول دورۀ تربیت داور درجة  .1

 (.شود تعیین می
و قبولی در کارگاه عملی، مبتنی بر نظر رئیس هویت داوری و ناظر  02شرط قبولی در آزمون پایان دوره، کسب حداقلّ نمرۀ  .3

 باشد. می مسابقات رسمی
 یط م لوب.و اخذ شرا حضور در حداقل یک مسابقه رسمی به عنوان طراح کارورز .2
  گردداعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه  
 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  های توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

******************** 
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 69-ص  3036شماره شناسه 

 

 صعودهای ورزشی 2نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه  شیوه
 پیش نیاز دوره .3

 سال تمام، در روز ثبت نام؛ 12دارا بودن حداقل سن  -0
 ضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مرد؛مشخص بودن و -1
 صعودهای ورزشی؛ 3دارا بودن مدرک داوری درجه  -3
 ؛حضور در آخرین دوره بازآموزی -2
 صعودهای ورزشی؛ 1شرکت و قبولی در آزمون ورودی دوره تربیت داور درجه  -1
 (؛Officeو  Excelآشنایی با زبان انگلیسی و رایانه )برنامه  -6
 ؛مسابقه با گزارش مثبت از رئیس هیوت داوری 3عملی در حداقل  داشتن تجربه -7
 آمادگی جسمانی؛ -8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( و عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ -9
 د.باشن تمامی قبول شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشی می -01

 بایست به همراه داشته باشد ثبت نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا 
 صعودهای ورزشی که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد. 3از مدرک داوری درجه  یک برگ رونوشت -0
 رونوشت وضعیت نظام وظیفه -1
 معرفی نامه از هیوت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان؛ -3
 اصل کارت ملی؛ -2
 سال جاری؛اصل کارت بیمه ورزشی معتبر  -1
مسابقه رسمی با حکم رسمی داور از هیوت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان و یا فدراسویون کووه نووردی و     3حضور در  -6

 صعودهای ورزشی.
 .3ارائه مدارکی دال بر حضور در مسابقات رسمی و یا بازآموزی و هماهنگی در مق ع درجه  -7
 ؛3×2ق عه عکس تمام رخ جدید، در ق ع  1 -8
 اهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(؛ارائه گو -9
 فیش پرداخت هزینه ثبت نام به حساب بانکی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی؛ -01
 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ -00

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
 یک عدد سوت مناسب؛ -0
 (؛Digital Chronometerیک عدد زمان سنج رقمی ) -1
 فزار و زیر دستی؛نوشت ا -3
 پوشاک و کفش مناسب ورزشی و لوازم شخصی؛ -2
 رایانه )لپ تاپ(؛ -1

 وسایل، امکانات و تجهیزات عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره
 دیواره مناسب برای شبیه سازی صعود؛ -0
 پرینترئو پروژکتور ومختلف؛ وید های آن در رنگ سفید( وچند عددماژیک مخصوص برد )تخته کمک آموزشی، وایت رایانه، لوازم -1
 های اداری جهت برگزاری دوره. محیط مناسب جهت برگزاری دروس تووری دوره و انجام هماهنگی -3
 شرایط برگزاری دوره -2
 گردد. باشد که با حضور یک مدرس برگزار می نفر می 01صعودهای ورزشی حداکثر  1ظرفیت هر دوره تربیت داور درجه  -0
 متوالی است.روز  1مدت دوره با احتساب آزمون  -1
 حضور در حداقل یک مسابقه رسمی به عنوان داور کارورز و اخذ شرایط م لوب. -3
و قبولی در کارگاه عملی، مبتنی بر نظر رئیس هویوت داوری و نواظر    02رط قبولی در آزمون پایان دوره، کسب حداقلّ نمرۀ ش -2

 باشد. مسابقات رسمی می
  گردداعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه 
 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110های شناسه  توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

******************** 
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 69-ص  3020شماره شناسه 

 صعودهای ورزشی 3شیوه نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه 
 پیش نیاز دوره

 سال تمام، در روز ثبت نام؛ 11دارا بودن حداقل سن  .0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مرد؛ .1
 صعودهای ورزشی؛ 1بودن مدرک داوری درجه  دارا .3
 دارا بودن کارت بازآموزی که حداقل یک سال از اعتبار آن باقی مانده باشد؛ .2
 صعودهای ورزشی؛ 0شرکت و قبولی در آزمون ورودی دوره تربیت داور درجه  .1
 آشنایی کافی با زبان انگلیسی و آشنایی کافی با رایانه؛ .6
 رسمی؛ مسابقه 2داشتن تجربه عملی در  .7
 آمادگی جسمانی؛ .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( و عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .9
 باشند. تمامی قبول شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی کارگروه صعودهای ورزشی می .01

 مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت نا  در دوره، می بایست به همراه داشته باشد
 صعودهای ورزشی که مرجعی ذی صالح آن را برابر اصل نموده باشد؛ 1رگ رونوشت از مدرک داوری درجه یک ب .0
 رونوشت وضعیت نظام وظیفه؛ .1
 معرفی نامه از هیوت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان؛ .3
 اصل کارت ملی؛ .2
 اصل کارت بیمه ورزشی معتبر سال جاری؛ .1
 اصل کارت بازآموزی؛ .6
 ؛3×2دید، در ق ع ق عه عکس تمام رخ ج 1 .7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .8
 فیش پرداخت هزینه ثبت نام به حساب بانکی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی؛ .9
 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ .01

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
 یک عدد سوت مناسب؛ .0
 (؛Digital Chronometerیک عدد زمان سنج رقمی ) .1
 نوشت افزار و زیر دستی؛ .3
 پوشاک و کفش مناسب ورزشی و لوازم شخصی؛ .2
 رایانه )لپ تاپ(؛ .1

 وسایل، امکانات و تجهیزات عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره
 .گردد می باشد که با حضور یک مدرس برگزار می نفر 01صعودهای ورزشی حداکثر  0ظرفیت هر دوره تربیت داور درجه  .0
 .روز متوالی است 1مدت دوره با احتساب آزمون  .1
 حضور در حداقل یک مسابقه رسمی به عنوان طراح کارورز و اخذ شرایط م لوب. .3
، مبتنی بر نظر رئیس هویت داوری و ناظر مسابقات و قبولی در کارگاه عملی 02شرط قبولی در آزمون پایان دوره، کسب حداقلّ نمرۀ  .2

 باشد. می رسمی
  گردداعالم میهای مربوطه هدر بخشنام ،تغییر احتمالیهرگونه 

 96-ص0101و  96-ص0111و  96-ص0110یت کامل مفاد کاربرگ های شناسه توجه و رعا 

********************



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی  شیوه نامه صعودهای ورزشی روه کارگ

37 

 

 69-ص  3023شماره شناسه 
 

 صعودهای ورزشی و بازآموزی ی هم آهنگیها دوره

 

 گفتار پیش

تعیین شده است. سه سال  ، طراحی و داوریگری های ورزشی جاری کشور، اعتبار آموزشی مدارک مربّی نامه با توجّه به آیین

های بازآموزی است.  های متمادی به آموزش بپردازد، وی ملزم به شرکت در دوره که فرد بتواند در دوره بدین سبب  برای این

 شود. روزرسانی اطّالعات تخصّصی در رشتة مورد نظر پرداخته می های بازآموزی به به در دوره

تنهوا مربّیوان، بلکوه طرّاحوان      المی ایران، با توجّه به این موضوع، نهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اس فدراسیون کوه

 های بازآموزی رشتة متبوع خود نموده است. مسیر و داوران مسیر خود را نیز ملزم به حضور در دوره

ازآموزی بوا  ها، ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات خود، در طی روند ب مربّیان، طرّاحان مسیر و داوران با شرکت در این دوره

آوردهوای جدیود    چنین به بحث و تبادل نظر دربوارۀ دسوت   کاران خود در کشور آشنا شده و هم های سایر هم نظرات و دیدگاه

 پردازند. آموزشی و عملی رشتةخود می

در ایون  های کاری است. چرا که  آهنگی مربّیان، طرّاحان و داوران در زمینه های هم بدیهی است که یکی از ثمرات این دوره

آهنگوی در   سازی نظرات و تجربیات و هم سان دیگر و کسب دانش روز از یک مجرای واحد، یک ها با حضور در کنار یک دوره

 پذیرد. باورهای مختلف صورت می

نوردی و صعودهای ورزشی اعالم  های بازآموزی در هر س حی را تنها کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون کوه تمامی دوره

ها را برعهده بگیرند، بدیهی است کوه درایون    توانند با اعالم آمادگی، میزبانی دوره های کشور می نماید. امّا استان ر میو برگزا

 دار خواهند بود.خورصورت از امتیازات میزبانی بر

 گردد. های منظوم اعالم می شرایط و جزئیات در زمان مقتضی در بخشنامه

های  توانند در دوره می شرکت نمایند ی بازآموزی و هماهنگی سراسری نتوانندها بدیهی است افرادی که به هر دلیلی در دوره

 شود شرکت نمایند. می میان دوره ای که با درخواست نهادهای متقاضی برگزار

******************** 
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 69-ص  3022شماره شناسه 
 

 مربیان صعودهای ورزشی و بازآموزی م آهنگیهای ه نامه برگزاری دوره شیوه

 

 م دّمه

های سایر مربّیان کشور آشنا شده و همچنین  ها، ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در طی روند آموزش با نظرات و دیدگاه مربّیان با شرکت در این دوره

 گیرد. رار میها مورد بحث و تبادل نظر ق آوردهای جدید آموزشی و عملی در این دوره دست

هوایی اسوت    سان دروس عملی و نظری در قالب طرح درس آهنگی و بارآموزی مربّیان در زمینه تدریس یک ها هم یکی از بزرگترین اهداف برگزاری این دوره

هوای آموزشوی، از    ق در دورهچنین حفظ آمادگی جسمانی و علمی مربّیان برای حضور موفّو  نوردی و صعودهای ورزشی ارائه نموده است. هم که فدراسیون کوه

هوای پایوان دورۀ بوازآموزی،     کنندگان و بر مبنای نمرۀ دریافتی ایشان در آزمون های شرکت مندی دیگر اهداف این دوره است. در پایان دوره و با توجّه به توان

مسوولیت فنّی و تدریس در دوره را مستقیماَ برعهده دارد  شوند. مدرّس شخصی است که عنوان مدرّس و یا مربّی می ایشان مفتخر به دریافت کارت آموزشی به

 پردازد. و مربّی فردی است که زیر نظر مدرّس در دوره به تدریس می

تواننود بوه عنووان مربّوی در      شوند، تا برگزاری اوّلین دورۀ بازآموزی فقط می گری می کسانی که بین دو دورۀ بازآموزی سراسری موفق به دریافت مدرک مربّی

 .بایست در اوّلین دورۀ بازآموزی شرکت نمایند دوره حضور یابند و برای اخذ مجوّز آموزش مستقل خود می

 

 نیاز دوره پیش

 ؛گری صعودهای ورزشی من بق با س   دورۀ بازآموزی در حال برگزاری دارا بودن مدرک مربّی .0

 

 ته باشدراه داش بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت

کوه   ،من بق با س   دورۀ بازآموزی در حال برگزاری ،گری صعودهای ورزشی )فتوکپی( از مدرک مربّی رونوشتیک برگ  .0
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. مرجعی ذی

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .1

 ؛اصل کارت ملّی .3
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .2
 ؛3×2رخ جدید، در ق عِ  ق عه عکس تمام 1 .1
 ارائه گواهی مستند مبنی بر فعالیت مفید در امر آموزش  .6
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .7
نوردی و صعودهای ورزشی یا نهاد برگزارکننده بسته به سو     فدراسیون کوهنام به حساب بانکی  ثبت ةفیش پرداخت هزین .8

 برگزاری؛
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 ها ل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دورهوسای

راه  هوم  انود را بوه   اند تا وسایل انفرادی مورد نیاز در آخرین دورۀ آموزشی تربیت مربّی کوه در آن شورکت نمووده    کنندگان موظّف شرکت

ی ازطریوق فدراسویون   هوای رسوم   ناموه  صورت بخش بیاورند. بدیهی است که تغییرات الزم با توجّه به زمان برگزاری دورۀ بازآموزی به

 نوردی و صعودهای ورزشی اعالم خواهد شد. کوه

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 هماهنگی اداری؛ .0

 ؛نوردی مناسب در طبیعت )درصورت نیاز( محیط سنگ .1

 ؛دیوارۀ مناسب تمرین .3

 ؛های مختلفو چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ وژکتور، پرینتر، ویدئو پرسفید( برد )تخته وایترایانه، لوازم کمک آموزشی؛  .2

 یط مناسب جهت برگزاری دروس تووریمح .1

 

 ها شرایط ویژة برگزاری دوره

 مدرّس الزامی است. 1نفر، حضور  11ازای هر  در هر دورۀ بازآموزی مربّیان صعودهای ورزشی، به .0

 .باشد می کاملروزِ  1رزشی با احتساب زمان آزمون، آهنگی مربّیان صعودهای و های بازآموزی و هم طول دوره .1

 گردد. این دوره به صورت متوالی برگزار می .3

  در آزموون  01های عملی و حوداقل معودّل    در آزمون 02در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  پایه مالک قبولی .2

 .ها است در تمامی آزمون 01تر از  کتبی دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

 گردد. های مربوطه اعالم می نامه هرگونه تغییر در بخش .1

 
 96-ص0110و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 
******************** 
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 طراجان مسیر و بازآموزی آهنگی های هم نامه برگزاری دوره شیوه

 

 م دّمه

های سایر طرّاحان مسویر   ها، با نظرات و دیدگاه کردۀ خود در مسابقات و اردو ها ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات کسب شرکت در این دوره طرّاحان مسیر با

 گیرد. ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می آوردهای جدید آموزشی و عملی در این دوره شوند. از محاسن این دوره همین بس که دست کشور آشنا می

های بازآموزی ضومن   ها است. در دوره ها، حفظ آمادگی جسمانی طرّاحان مسیر برای حضور موفّق در مسابقات و اردو مند برگزاری این دوره های ارزش هدف از

 خورد. آوردهای نوین، توان آمادگی جسمانی و فنی طرّاحان مسیر نیز محک می ارائة دست

 شوند. کنندگان به دریافت کارت مجوّز فعّالیت می های پایان دوره، شرکت م از آزمونها و درصورت کسب امتیاز الز در پایان دوره

 

 نیاز دوره پیش

 ؛دارا بودن مدرک طرّاحی مسیر صعودهای ورزشی من بق با س   دورۀ بازآموزی در حال برگزاری .0

 

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت

 ،من بق با س   دورۀ بازآموزی در حال برگوزاری  ،)فتوکپی( از مدرک طرّاحی مسیر صعودهای ورزشی رونوشتیک برگ  .0

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. که مرجعی ذی

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .1

 ؛اصل کارت ملّی .3

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .2

 ؛3×2رخ جدید، در ق عِ  امق عه عکس تم 1 .1

 طراحیارائه گواهی مستند مبنی بر فعالیت مفید در امر  .6

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .7

نوردی و صعودهای ورزشی یا نهاد برگزارکننده بسته به سو     فدراسیون کوهنام به حساب بانکی  ثبت ةفیش پرداخت هزین .8

 برگزاری؛
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 ها نیاز داوطلب در دورهوسایل انفرادی مورد 

راه  هم اند را به کنندگان موظّف اند تا وسایل انفرادی مورد نیاز در آخرین دورۀ آموزشی تربیت طرّاح مسیر که در آن شرکت نموده شرکت

دراسویون  هوای رسومی ازطریوق ف    ناموه  صورت بخش بیاورند. بدیهی است که تغییرات الزم با توجّه به زمان برگزاری دورۀ بازآموزی به

 نوردی و صعودهای ورزشی اعالم خواهد شد. کوه

 ها عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 های اداری؛ هماهنگی .0

 ،دیوارۀ مناسب تمرین .1

ی هوا  و چند عدد ماژیک مخصووص آن در رنوگ   ، ویدئو پروژکتور، پرینترسفید( برد )تخته وایترایانه، لوازم کمک آموزشی؛  .3

 ؛مختلف

 یط مناسب جهت برگزاری دروس تووری.مح .2

 ها شرایط ویژة برگزاری دوره

 مدرّس صعودهای ورزشی الزامی است. 0نفر، حضور  01ازای هر  صعودهای ورزشی، به طراحاندورۀ بازآموزی  .0

 .باشد می ملکاروزِ  1صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  طرّاحان مسیرآهنگی  های بازآموزی و هم طول دوره .1

 گردد. این دوره به صورت متوالی برگزار می .3

  در آزموون  01های عملی و حوداقل معودّل    در آزمون 02در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  پایه مالک قبولی .2

 ها در تمامی آزمون 01تر از  کتبی دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

گی دوی کوهستان ) اسکای رانینگ ( ، درای تولینگ و یخ نوردی در هنگوام  ی بازآموزی و هماهنها شرایط برگزاری دوره .1

 .گردد می مبرگزاری اعال

 گردد. های مربوطه اعالم می هرگونه تغییر در بخشنامه .6

 

 96-ص0110و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 
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 69-ص  3024شماره شناسه 
 

  داوران و بازآموزی آهنگی همهای  نامه برگزاری دوره شیوه
 

 م دّمه

و متنوع در س   با توجّه به رشد روزافزون رشتة صعودهای ورزشی در س   جهان و به دنبال آن، تغییرات قوانین داوری و نیز تجربة برگزاری مسابقات جدید 

 شود. ازآموزی در کلّیة س وح داوری برگزار میهای ب روز بودن داوران، دوره جهان و کشور و لزوم به

چنوین   های سایر داوران کشور آشنا شده و هم ها ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در مسابقات مختلف، با نظرات و دیدگاه داوران با شرکت در این دوره

 قرار دهند.ها مورد بحث وتبادل نظر  آوردهای جدید این حی ه را در این دوره توانند دست می

خورد. در پایان دوره نیز درصورت کسب امتیاز الزم در آزمون  های بازآموزی، ضمن مرور موارد داوری، میزان تسلّط داوران بر قوانین داوری محک می در دوره

 شود. پایانی دوره، کارت مجوّز فعّالیت به داوران اع اء می

 نیاز دوره پیش

 ؛ی من بق با س   دورۀ بازآموزی در حال برگزاریدارا بودن مدرک داوری صعودهای ورزش .0

 راه داشته باشد بایست به هم نا  در دوره، می مدارکی که داوطلب، هنگا  ثبت

کوه   ،من بق با سو   دورۀ بوازآموزی در حوال برگوزاری    ، )فتوکپی( از مدرک داوری صعودهای ورزشی رونوشتیک برگ  .0

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد. مرجعی ذی

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استان نامه از هیوت کوه معرّفی .1

 ؛اصل کارت ملّی .3

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .2

 ؛3×2رخ جدید، در ق عِ  ق عه عکس تمام 1 .1

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .6

زشی یا نهاد برگزارکننده بسته به سو    نوردی و صعودهای ور فدراسیون کوهنام به حساب بانکی  ثبت ةفیش پرداخت هزین .7

 برگزاری؛
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 ها وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

راه بیاورند.  هم اند را به اند تا وسایل انفرادی مورد نیاز در آخرین دورۀ آموزشی تربیت داور که در آن شرکت نموده کنندگان موظّف شرکت

نووردی و   های رسمی ازطریق فدراسیون کوه نامه صورت بخش مان برگزاری دورۀ بازآموزی بهبدیهی است که تغییرات الزم با توجّه به ز

 صعودهای ورزشی اعالم خواهد شد.

 

 ها عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 های اداری؛ هماهنگی .0

 ؛دیوارۀ مناسب تمرین .1

 ؛های مختلفآن در رنگ وچند عدد ماژیک مخصوص ، ویدئو پروژکتور، پرینتر(سفید )تختهبرد وایتکمک آموزشی؛  رایانه، لوازم .3

 یط مناسب جهت برگزاری دروس تووری.مح .2

 

 ها شرایط ویژة برگزاری دوره

 مدرّس صعودهای ورزشی الزامی است. 0نفر، حضور  11ازای هر  در هر دورۀ بازآموزی داوران صعودهای ورزشی، به .0

 کامل است.روزِ 0صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  داورانآهنگی  های بازآموزی و هم طول دوره .1

در تموامی   01تور از   نداشتن نمرۀ کوم   در آزمونتمام  02در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  پایه مالک قبولی .3

 شود. می وزی اعالممسوولیت داوران در مسابقات با توجه به سوابق و نمرات کسب شده در بازآم ها است. آزمون

ی بازآموزی و هماهنگی دوی کوهستان ) اسکای رانینگ ( ، درای تولینگ و یخ نوردی در هنگوام  ها شرایط برگزاری دوره .2

 .گردد می مبرگزاری اعال

 گردد. های مربوطه اعالم می هرگونه تغییر در بخشنامه .1

 

 96-ص0110و  96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 
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 69-ص  3020شماره شناسه 

 ساختار اجرایی دوره های آموزشی صعودهای ورزشی
است. شده صورت زیر، طرّاحی  های آموزشی صعودهای ورزشی به زمان، ساختار کلی اجرایی دورهوری مناسب از امکانات و ظور بهرهمن به

سازی نحوۀ  های آموزشی و بهینه ها منجر به افزایش کیفیت دوره جلوگیری از تداخل مسوولیت ها به شکل زیر، ضمن بندی دوره تقسیم
 ها خواهد شد. ریزی این دوره مدیریت و برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************** 

 های آموزشی دوره

 سرپرست دوره

 ثبت نام و مالی

هنوردی ناظر فدراسیون کو
 و صعودهای ورزشی

 مسئول فنی دوره پشتیبانی

 مدرسین عملی

مدرسین دروس نظری 
 و تئوری

 تدارکات )عمومی و فنی(

 امداد و پزشکی

 روابط عمومی و تبلیغات
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 69-ص  3029شماره شناسه 

 های آموزشی شرح وظایف سرپرست دوره
 ها عریفت

نوردی و غیره که بنوابر هودف و مقصوود     های کوه اعم از آموزشی، مسابقه، انتخابات تیمی، اردوهای تیمی، برنامهبه هر فعّالیّتی  دوره:
شود، در این  نوردی و صعودهای ورزشی کشور جمهوری اسالمی ایران، انجام می های کوه کرد فدراسیون و هیوت خاصّی در حوزۀ عمل

 .گردد نامه، دوره اطالق می آیین
هاد برگزاری نآهنگی در هر دوره بنابر حکم مسوول  دهی و هم منظور اداره، مدیریّت، سازمان بهشخصی است که  رپرستس سرپرست:

 گردد. دوره، انتخاب می
 

 شرایط اجراز سرپرستی
 ، در هنگام صدور حکم سرپرستی.ال تمامس 11سنّ  دارا بودن حداقل .0
 مندی جسمانی الزم و متناسب با اجرای دوره. توان .1
 گیری به موقع. درایت کافی و توان تصمیم ،مدیریتی ةشتن تجربدا .3
 . متناسب با دوره مندی علمی، فنی و تخصصی توان .2
 از تاریخ پایان دوره باشد. بیش ماهورزشی معتبر که تاریخ انقضای آن حداقل یک  ةبیمدارا بودن  .1
 دارا بودن حسن شهرت اخالقی و انضباطی. .6
 دوره. تو داشتن نفوذ کالم به منظور افزایش کیفی ،و تعاونکاری  هم ةتوانایی ایجاد روحی .7
 تسلّط کافی بر زبان تخصّصی و عمومی غالب و موردنیاز در دوره. .8

 
 سرپرست وظایف شرح

رات قوانین و مقورّ  ،ها نامه چه که م ابق شیوه مسوولیت آنبوده و دهی هر دوره  رکن مدیریت و سازمان باالترین ،سرپرست دوره .0
 برعهده اوست. ،در تمام طول دوره ،شود ذار میه وی واگب

 رعایت کامل قوانین جاری کشور؛ .1
 ؛ها های برگزاری هر دوره و عمل به مفاد آن نامه اجرای دقیق شیوه .3
چنین عوامل بومی و محلّی و مراجع مختلوف و   آن دوره؛ هم ویژه ناظر به ،با تمامی عوامل برگزاری دورهالزم وکافی هنگی آ هم .2

 منظور تسهیل در اجرای هرچه بهتر دوره؛ موضوع، به مرتبط با
 مربوط به دوره؛ گیری مکاتبات و انجام امور اداری پی .1
 ؛دورهآغاز از  پیش ،دارک و تجهیز ضروریات مورد نیاز دورهتو برگزاری، سازی مکان  تالش در آماده .6
 پیوست؛ طبق کاربرگ ،دقیق و مکتوب از دوره ،گزارش کامل ةتهی .7
 بوق  من ،موقع و مناسب خاذ تصمیم بهکنندگان و اتّ چنین شرکت نظرهای دیگر عوامل برگزاری و هم نهادها و نق ه بررسی پیش .8

 ؛ت موجودیشرایط و وضعبر 
 ؛دوره پایاناز  پس ،ربط به مقامات ذی ،موقع آن اسناد و مدارک و تکمیل و تحویل به ،داری از تمامی اوراق نگه ۀنظارت صحی  بر نحو .9
های فنّی و تخصّصی فدراسیون موظّف اند تا وظایف تخصّصی سرپرست مربوط به شرح وظایف کارگروه خود  رگروهتمامی کا  .01

 ها، ارائه نمایند. نامه را تهیّه و به کمیسیون تهیّه، تدوین و بازنگری آیین
 

 96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
 

******************** 
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 69-ص  3020ماره شناسه ش

 های آموزشی شرح وظایف ناظر دوره

 ها عریفت

کرد  به هر فعّالیّتی اعم از آموزشی، مسابقه، انتخابات تیمی، اردوهای تیمی و غیره که بنابر هدف و مقصود خاصّی در حوزۀ عمل دوره:

ناموه، دوره اطوالق    شود، در این آیوین  انجام می نوردی و صعودهای ورزشی کشور جمهوری اسالمی ایران، های کوه فدراسیون و هیوت
 .گردد می

نهواد رئویس کواگروه     است. حکم ناظر بنابر پیش، مسوول نظارت دقیق بر کیفیّت و کمیّت برگزاری دورهشخصی است که  ناظرناظر: 

 گردد. نوردی و صعودهای ورزشی، صادر می مربوطه و موافقت فدراسیون یا هیوت کوه

 

 رتشرایط اجراز نظا
 سال سنّ در زمان ابالغ حکم؛ 31حداقلّ  .0

 ؛ 3داشتن مدرک مربوطه به دوره مذکور حداقل درجه  .1
 مندی جسمانی متناسب با موضوع مورد نظارت؛ توان .3

 تجربة کافی در زمینة موضوع مورد نظارت؛ .2
 مندی علمی، فنّی و تخصّصی مرتبط با موضوع مورد نظارت؛ توان .1
 داشتن بیمة ورزشی سال جاری .6
 تن حسن شهرت اخالقی و انضاب ی در حوزۀ مورد عمل؛داش .7

 

 وظایف شرح

 ناظر فردی مستقل از دوره بوده و بر همة امور فنّی و غیر فنّی آن، نظارت و کنترل دارد. .0

 های مصوّب آن، آگاهی کامل داشته باشد. نامه بایست بر تمامی قوانین حاکم بر برگزاری دورۀ مورد نظارت و شیوه ناظر می .1

 یک از عوامل اجرایی دوره، در هر مقامی که باشند، نیست. گویی به هیچ موظّف به پاسخ ناظر .3

 بایست درخصوص وظایف محوّله کمال دقّت و رعایت تمامی جوانب را بنماید. ناظر می .2

دوره، کننده یا عامول اجرایوی    بایست با تذکّر مناسب، مانع انجام هر عمل منجر به آسیب جسمانی یا مرگ شرکت ناظر می .1
 شود.

نظرهوای وی را رعایوت نماینود. درغیور      بایست به تذکّر ناظر احترام گذاشوته و نق وه   : تمامی عوامل ازجمله سرپست دوره می0تبصرۀ 
صورت مسوولیّت مستقیم عواقب ناشی از آن، برعهدۀ سرپرست و عامل مستقیم موضوع خواهد بود. مسلماً مراتب مذکور در گزارش  این

 د شد.ناظر قید خواه

 کنندگان و اهالی بومی نسبت به نحوۀ برگزاری دوره؛ گیری نظرهای انتقادی یا اصالحی عوامل اجرایی، شرکت ثبت و پی .6
 نظرهای الزم و مناسب با نوع دوره و مشاوره به سرپرست دوره، درصورت نیاز؛ ارائة نق ه .7
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مورد اجرا بگذارد. و تبعات حاصل از اجرا  شده از طرف ناظر را به ئهنظرات ارا : بدیهی است که سرپرست دوره مخیّر است تا نق ه1تبصرۀ 

 نظرات ناظر، مستقیماً متوجّه سرپرست دوره خواهد بود. یا عدم اجرای نق ه

 بایست تمامی مراتب فوق را در گزارش خود منعکس نماید. : ناظر دوره می3تبصرۀ 

ندارد. امّا درصوت مشاهدۀ تدریس اشتباه یا خارج از طورح درس،   های آموزشی، ناظر حقّ دخالت در امر تدریس را در دوره .8

 بایست بالفاصه یا در زمانی مناسب و با درنظر گرفتن شأن مدرّس، مراتب را به وی متذکّر شود. می

. دار نظارت بر آن شده است موجب حکم مأموریّت صادره، عهده ای است که به محدودۀ مسوولیّت ناظر صرفاً مربوط به دوره .9

شمار رفته  هایی که در مجاورت دورۀ تحت نظارت وی در حال اجراست از مصادیق تخلّف به بنابراین حضور ناظر در دوره

 و ممنوع است.

شایسته است که ناظر، هنگام برگزاری دوره، مکانی مناسب را برای نظارت انتخاب نماید که درحین توجّوه و اشوراف بور     .01

 ام آن ایجاد نگردد.نحوۀ برگزاری، خللی در روند انج

 بایست در تمامی مراحل برگزاری دوره، حضور کافی و مؤثّر داشته باشد. ناظر می .00

 01های پیوست، در پایان دوره تهیّه و حوداکثر ظورف    ناظر موظّف است تا گزارش کامل نظارت بر دوره را طبق کاربرگ .01

 روز، به مسوول کارگروه مربوطه، تحویل نماید.

انگاری و یا اغراق نشود، و ضروری است که گوزارش خوود را بور     بایست در بررسی خود از وضعیّت دوره، دچار سهل : ناظر می2تبصرۀ 

 وکاست ارائه نماید. کم مبنای واقعیّت و بی

های موصوف، مانع از ادای وظیفة  کاربرگ امضاءباشد و  ذیل اوراق و مدارک مربوطه و مشخّصه می امضاءناظر مکلّف به  .03

 ظر در ارسال گزارش دوره ظرف مهلت قانونی نیست.قانونی نا

 همراه داشته باشد. ناظر موظّف است تا هنگام شرکت در دوره، حکم نظارتی خود را به .02

 
 96-ص0111و  96-ص0110شناسه  یها توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 
******************** 
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 69-ص  3021شماره شناسه 

 ان نامهشیوه نامه تهیه و تدوین پای
انود توا درصوورت کسوب امتیواز قبوولی از        های تربیت مربّی، طرّاح مسیر و داوری صعودهای ورزشی موظْف شده کنندگان دوره شرکت
از طورح شودن در    نامه، دربارۀ موضوع موورد عالقوة خوود کوه پوس      عنوان پایان ای را به التّحصیلی، مکتوبه دوره و فارغ های پایان آزمون

شود؛ آمواده و بوه ایون کوارگروه ارائوه دهنود. ایون         نوردی و صعودهای ورزشی، تصویب می ورزشی فدراسیون کوه کارگروه صعودهای
ها در زیر  هایی داشته باشد و نوشتار آن م ابق اسلوب و چارچوب خاصّی تهیه شده باشد. این ویژگی بایست ویژگی نامه بال بع می پایان

 آمده است:

 

 نامه های ظاهری پایان ویژگی
 A4ق ع صفحات:  .0
 ای، سبز یا قرمز های: مشکی، سرمه لینگور( به یکی از رنگانوع جلد: سخت )گ .1
 به باال. 1113نسخة  MS Wordپرداز:  افزار واژه نرم .3
 رنگ متن: قلم مشکی بر روی زمینة سفید. .2

بر یوک روی   آرایی: صفحه(.0کل روی جلد: مانند صفحة نمونه )ش(.pt 2خواه و ضخامت ) صفحات متن دارای کادر ساده با رنگ دل .1
 کاغذ )پشت سفید(

 س ر 12تعداد خ وط هر صفحه: .7,1
 متر سانتی 8/1تورفتگی اوّل هر س ر: .7,3

 Justify Low(: Alignmentتراز خ وط ).7,2

 Right-to-Left(: Directionچینش خ وط ).7,1

 BMitra(: Style Normalقلم فارسی متن ).7,6
 Calibri قلم التین متن: .7,7
 Regular ،02م فارسی متن: اندازه و سبک قل.7,8
 Regular، 01اندازه و سبک قلم التین متن: .7,9

 تنظیمات صفحة کاغذ:  .7,01
Margins: Top:3 cm, Bottom:1.5 cm, Left: 1.5 cm, Right: 2 cm, Gutter: 1 cm, Gutter Position: Right, Orientation: 

Portrate; ( 1شکل  ) 

Layout: Section Direction: Right-to-Left, Headers and Footers: Different first page, From edge: Header: 1.5 cm, 

Footer: 0.5 cm, Line spacing: Multiple At: 1.5; ( 3شکل  ) 
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 BTitr(: Heading 1ها ) نوع قلم فارسی عناوین فصل .7,00

 Arialها:  نوع قلم التین عناوین فصل  .7,01

 چین ، وسطRegular، 11ها:  لاندازه و سبک قلم فارسی عناوین فص  .7,03

 چین ، وسطBold، 08ها:  اندازه و سبک قلم التین عناوین فصل  .7,02

 BYagutبه باال(:  Heading 2نوع قلم فارسی عناوینِ دیگر )از   .7,01

 Times New Romanنوع قلم التین عناوینِ دیگر:   .7,06

 باشد. 8تین و اندازۀ قلم ال 01ها مانند قلم متن امّا اندازۀ قلم فارسی  قلم پانوشت  .7,07

 ها در هر صفحه از یک شروع شود. شمارۀ پانوشت  .7,08

 رقمی به حروف )مانند: یک، دو، سه و ...( و اعداد دورقمی به باال به عدد ذکر شود. اعداد یک  .7,09

کوه آن اصو الح آموده اسوت( در      بواری  اوّلینهای فرنگی موجود در متن )فقط در  صورت دقیق التین تمام اص الحات یا نام مکان .8
 پانوشت ذکر شود.

توانیود از منوابع اینترنتوی یوا      های چندگونة اعالم، ضوبط دقیوق را موی    ها یا لفظ های خاصّ( درخصوص شکل برای ضبط اعالم )نام .9
 های معتبر پیدا نمایید. فرهنگ

 گذاری بر روی حروف نیز استفاده کنید. توانید از حرکت درصورت لزوم و برای خوانش بهتر متن می .01

 گذاری حروف، افراط نمود. شتن کسرۀ اضافه برای خوانش بهتر متن بسیار کارساز است. امّا نباید در حرکتگذا توجّه:

به های میالدی مندرج در متن همگی به تاریخ هجری شمسی تبدیل شود و هر دو در متن بیاید. روش آوردن تاریخ در متن  تاریخ .00
 ،شوود  ش. یا در موردی که فقط سال ذکور موی  0387اسفند  0م./1119وریة ف 11شنبه  جنبه این صورت خواهد بود: پعنوان نمونه 

 ش.0387م./1119صورت:  به

شود. تورفتگی  تر می تر دو شماره کوچک شروع شده و هر عنوان فرعی Bold، 11اندازه و سبک قلم فارسی عناوینِ دیگر: از شمارۀ  .01
 شود. متر اضافه می میلی 1تر،  وان فرعیمتر شروع شده و در هر عن متن از دست راست نیز از صفر میلی

شود. تورفتگی  تر می تر دو شماره کوچک شروع شده و هر عنوان فرعی Bold، 08اندازه و سبک قلم فارسی عناوینِ دیگر: از شمارۀ  .03
 شود. متر اضافه می میلی 1تر،  متر شروع شده و در هر عنوان فرعی متن از دست راست نیز از صفر میلی

 دودر با قابلیت جستجو  PDFای از آن با کاربرگت  راه نسخه ، به همبه باال( 1113)نسخة  MSWordشده در محیط  ل تهیةارائة فای .02
 .و یک نسخه چاپی لوح فشرده

 نامه مان صفحات پایان چیده
 (0صفحه عنوان، شبیه شکل ) :اولصفحة  .0

 ها. مانند اینا...، شعر، عبارت مشهور و  م: عبارات آغازین مانند: بسمدوصفحة   .1

 ایشان. امضاءنما و  م: نظریة استاد یا استادان راهسوصفحة  .3
 نامه  شناسی پایان : مشخّصات کتابچهارمصفحة  .2

کننوده و فهرسوت اهومّ سووابق فنّوی، تخصّصوی و        ( تهیهemailای، نشانی دقیق پستی، رایانامه ) نامه : اطّالعات شناسپنجمصفحة  .1
 شی.آموزشی وی در زمینة صعودهای ورز

 تشکر و قدردانی :ششمصفحة  .6
 جا از ذکر فهرست تفصیلی خودداری شود. نامه در یک صفحه(. در این فهرست کلّی م الب )فهرست فصول پایان :هفتمصفحة  .7
 پیش گفتار به بعد: هشتمصفحة  .8
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 نامه )بر یک روی کاغذ و صفحات فرد(. آغاز فصول از ابتدای صفحة فرد بعدی. متن پایان .9
 کننده[. دید تهیه نامه: از ابتدای صفحة فرد بعدی، درج فهرست تفصیلی م الب ]در صورت صالح ان متن پایاناز پای پس .01
 کننده[. دید تهیه ها( ]درصورت صالح های اعالم )نمایه از فهرست تفصیلی: از ابتدای صفحة فرد بعدی، درج فهرست پس .00
شناسی تمامی منابع و مآخذ با رعایت اصوول و قواعود    مشخّصات کتابهای اعالم: از ابتدای صفحة فرد بعدی، درج  از فهرست پس .01

 را ببینید(. 11نویسی )بند  شناسی کتاب
متر باشد. در ذیل هر تصوویر منبعوی    سانتی 01و بلندی )ارتفاع( حداکثر  dpi 011المقدور رنگی، با وضوح حداقلّ  تصاویر متن: حتی .03

کننده شخصاً ایجاد کرده )طرح( یا گرفته باشد )عکوس(،   اگر تصویر را شخص تهیهکه این تصویر از آن اخذ شده است، ذکر شود. 
 برداری و ...( آورده شود. مشخّصات زمان، محلّ تهیه و مشخّصات فنّی تصویر )مانند فاصلة کانونی، نوع لنز، سرعت عکس

 انتخاب شود. Noneآن از نوع  Text Wrappingچین و  بایست وسط جداول متن: تمامی جداول متن می .02

 ( منتقل شود.Footerاسامی التین با ارجاع در متن اصلی به پانویس ) .01

 اگر نیاز به توضیحی ویژه دربارۀ کلمه یا عبارتی در متن وجود داشته باشد، توضیحات کافی با ارجاع در متن به پا نوشت منتقل شود. .06

( یعنوی در  02، 0381نشر، شمارۀ صفحه( باشود. مثوال: )مقویم،    ذکر منابع در متن اصلی به صورت )نام خانوادگی نویسنده، تاریخ   .07
اسوت. درضومن شومارۀ     0381و سال نشر آن « مقیم»فهرست منابع پایانی، به دنبال مأخذی بگرد که نام خانوادگی نویسندۀ آن 

 باشد. می 02ای که این عبارت در آن قرار دارد،  صفحه

 شناسی آورده شود. به مثال زیر توجّه کنید: مؤلّف و سپس دیگر اقالم کتابخانوادگی  منابع پایانی به ترتیب الفبایی نام .08

؛ تهران؛ سوم؛ چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ شناسی فردوسی: فهرست آثار و تحقیقات دربارۀ فردوسی و شاهنامه کتاب؛ ایرج، افشار
 962و  6178و  17و  8، شابک:  0381
 صورت زیر چیده شود: بهبایست  ( هر صفحه میHeaderسرنویس ) .09

کننده در سمت راست پایین و شمارۀ صفحه در سمت چپ باال، همگی بوا قلوم    نامه در سمت راست باال، نام کامل تهیه موضوع پایان»
BMitra  1با ضخامت افقی و خ ّی  01با اندازۀ pt. مانند شکل زیر:« در زیر همه 
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 شیوه نامه تهیه پوستر آموزشی

 پوستر آموزشی: نحوه تهیه
 با توضیحات الزم  8تا  6بین  ها تعداد عکس .0

 71×11 پوستر ابعاد .1

 (11فونت فدراسیون )تیتر سایز  .3

 (36فونت کارگروه )تیتر سایز  .2

 (31×21لگو فدراسیون ) .1

 (61فونت عنوان )هما سایز  .6

 (18، بولد ، سایز هیه کننده )نازنینفونت مشخصات ت .7

 (17ماخذ )نازنین، بولد، سایز  فونت منابع و .8

 (32فونت توضیحات )نازنین، بولد، سایز  .9
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 69-ص  3010شماره شناسه 

 زنانمعیار امتیازدهی آزمون آمادگی جسمانی 

 تعادل ایستا

 به ثانیه

 انعطاف تنه به جلو 

 سانتیمتر

 متر 4×6دوی

 نیهثانیه و دهم ثا
 

 درازونشست

 تعداد در یک دقی ه

 کشش از میله

 تعداد
 نمره

60 “,< 20cm,< 10/1,< 55,< 15,< 11 

56 “ 19 cm 10/2 54 14 09 

53 “ 18 cm 10/3 53 13 08 

50 “ 17 cm 10/4 52 12 07 

47 “ 16 cm 10/5 51 11 06 

44 “ 15 cm 10/6 50 10 01 

41 “ 14 cm 10/7 49 9 02 

39 “ 13cm 10/8 48 9 03 

36 “ 12 cm 10/9 47 7 01 

33 “ 11 cm 11/0 46 6 00 

30 “ 9cm 11/1 45 5 01 

27 “ 8cm 11/2 44 4 9 

24 “ 7cm 11/3 43 6 8 

21 “ 6cm 11/4 42 5 7 

18 “ 5cm 11/5 41 4 6 

15 “ 4cm 11/6 40 3 1 

13 “ 3cm 11/7 39 2 2 

10 “ 2cm 11/8 38 1 3 

7 “ 1cm 11/9 37 1 1 

4 “ 1cm 12 36 1 0 

 1 0 35 و >15 0 “ 1
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 69-ص  3013شماره شناسه 

 مردانمعیار امتیازدهی آزمون آمادگی جسمانی 

 تعادل ایستا

 )به ثانیه(

انعطاف تنه به جلو 

 )به سانتیمتر(

متر 4×6دوی  

 ) ثانیه(
 

 درازونشست

 ) تعداد در یک دقی ه(

کشش از میله 

 )تعداد(
 نمره

60“,< 20cm,< 9/1,> 60,< 18,< 02 

56 “ 19 cm 9/2 57 17 36 

53 “ 18 cm 9/3 54 16 31 

50 “ 17 cm 9/4 51 15 31 

47 “ 16 cm 9/5 48 14 39 

44 “ 15 cm 9/5 45 13 31 

41 “ 14 cm 9/6 42 12 31 

39 “ 13 cm 9/6 39 11 31 

36 “ 12 cm 9/7 36 10 30 

33 “ 11 cm 9/7 33 9 33 

30 “ 10cm 9/8 30 8 32 

27 “ 9 cm 9/9 27 7 6 

24 “ 8 cm 10 24 6 1 

21 “ 7 cm 10/2-10/1 21 5 1 

18 “ 6 cm 10/5-10/3 18 4 9 

15 “ 5 cm 11-10/6 15 3 1 

13 “ 4 cm 11/6-11/1 12 2 1 

10 “ 3 cm 12/2-11/7 9 1 1 

7 “ 2 cm 12/8-12/3 6 1 0 

4 “ 1 cm 14-12/9 3 1 3 

1 “ 0 15 2 0 2 
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 فصل دوم

 اـه رگـاربـک
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 جا چیزی ننوسید در این
 کد شناسایی ثبت نام
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  ثبت نام و پذیرشثبت نام و پذیرشکاربرگ کاربرگ 

  ل فاً این کاربرگ را با خطّ خوانا و خودکار مشکی تکمیل نمایید.ل فاً این کاربرگ را با خطّ خوانا و خودکار مشکی تکمیل نمایید.
  ............ مکان برگزاری: .................................................................... مکان برگزاری: ........................................................: ....................................................................... زمان برگزاری:....................: ....................................................................... زمان برگزاری:....................دورهدوره  عنوانعنوان
  نام پدر به التین:نام پدر به التین:  نام پدر:نام پدر:  خانوادگی:خانوادگی:  نام و نامنام و نام

FFuullll  NNaammee : :  

  سالسال  ماهماه  روزروز  تاریخ تولّد:تاریخ تولّد:  محلّ صدور:محلّ صدور:  شمارۀ شناسنامه:شمارۀ شناسنامه:
//  //    

      //  //  میالدیمیالدی
  عودهای ورزشی اعزام کننده:عودهای ورزشی اعزام کننده:نوردی و صنوردی و ص  هیوت کوههیوت کوه  استان محلّ اقامت:استان محلّ اقامت:

  شمارۀ کارت بیمة ورزشی:شمارۀ کارت بیمة ورزشی:  گروه خون:گروه خون:
  آخرین مدرک و رشتة تحصیلی:آخرین مدرک و رشتة تحصیلی:  شغل:شغل:

  وضعیت تأهل:وضعیت تأهل:  ملیت:ملیت:  کد ملّی:کد ملّی:
  مذهب:مذهب:  دین: دین:   کدپستی منزل:کدپستی منزل:
  نشانی منزل:نشانی منزل:

  رایانامه:رایانامه:  تلفن منزل و همراه:تلفن منزل و همراه:

  بخش سنجش سالمتبخش سنجش سالمت

  الشّعاع قرار داده و خ رناک است.الشّعاع قرار داده و خ رناک است.  های پزشکی، اقدامات درمانی را تحتهای پزشکی، اقدامات درمانی را تحت  نادرست، در هنگام بروز فوریتنادرست، در هنگام بروز فوریت  ها الزامی است. اطّالعاتها الزامی است. اطّالعات  اخ ار: پاسخ به تمامی پرسشاخ ار: پاسخ به تمامی پرسش  
  خیرخیر  بلیبلی    خیرخیر  بلیبلی  
      های ذهنی یا ضعف عصبیهای ذهنی یا ضعف عصبی  و بیماریو بیماری      0303  و ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سرو ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر  00
      رو یا الکلرو یا الکلو اعتیاد به داو اعتیاد به دا      0022  و مشکالت چشمی یا گوشی )بیماری یا جرّاحی(و مشکالت چشمی یا گوشی )بیماری یا جرّاحی(  11
      شده برای انجام عملِ جراحیشده برای انجام عملِ جراحی  و جرّاحی یا توصیهو جرّاحی یا توصیه      0011  کننده )غش یا تشنّج(کننده )غش یا تشنّج(  و حمالت گیجو حمالت گیج  33
      و مشکالت پوستی یا آلرژیو مشکالت پوستی یا آلرژی      0066  و توبرکلوزیس، آسم، برونشیتو توبرکلوزیس، آسم، برونشیت  22
      و حسّاسیت به داروو حسّاسیت به دارو      0077  و مشکالت قلبی یا تب روماتیسمیو مشکالت قلبی یا تب روماتیسمی  11
      و حسّاسیت به گزیدن حشراتو حسّاسیت به گزیدن حشرات      0088  ئینئینو فشار خون باال یا پاو فشار خون باال یا پا  66
      و حسّاسیت به گرد و غبارو حسّاسیت به گرد و غبار      0099  و آنمی و لوسمی یا اختالالت خونیو آنمی و لوسمی یا اختالالت خونی  77
      صورت منظمصورت منظم  و استفاده از داروهای تجویزشده بهو استفاده از داروهای تجویزشده به      1111  هپاتیت یا زردیهپاتیت یا زردی  و دیابت، و دیابت،   88
  و زخم معده و دیگر مشکالت معدهو زخم معده و دیگر مشکالت معده  99
      آیا شما باردار هستید؟آیا شما باردار هستید؟  --0101

هوا،  هوا،    هوا، دررفتگوی  هوا، دررفتگوی    های اسوتخوانی یوا مفصولی، شکسوتگی    های اسوتخوانی یوا مفصولی، شکسوتگی      و بیماریو بیماری    1100
      مفاصل مصنوعی، آرتریت، درد ناحیة پشتمفاصل مصنوعی، آرتریت، درد ناحیة پشت

  HH..  II..  VV    و و       1111  مثانهمثانه  و مشکالت کلیه، و مشکالت کلیه،   0000
      هستید؟هستید؟یا تحت مراقبت یا تحت مراقبت و آیا شما در حال درمان و آیا شما در حال درمان       1133  و فتق )پارگی(و فتق )پارگی(  0011

  درمان بودن خود را بنویسید:درمان بودن خود را بنویسید:است، علّت تحت است، علّت تحت « « بلیبلی»»  1111اگر پاسخ شمارۀ اگر پاسخ شمارۀ 
  

  ها مبتال هستید را بنویسید:ها مبتال هستید را بنویسید:  ها نام برده نشده و شما به آنها نام برده نشده و شما به آن  های دیگر یا ضایعاتی که در باال از آنهای دیگر یا ضایعاتی که در باال از آن  بیماریبیماری
  

  پذیرم.پذیرم.  را میرا می  مسابقهمسابقهرای خود، در رای خود، در آمدهای ممکن بآمدهای ممکن ب  جانب ....................................................... ضمن تأیید م الب فوق، مسوولیت ناشی از تمامی پیشجانب ....................................................... ضمن تأیید م الب فوق، مسوولیت ناشی از تمامی پیش  ایناین
  امضاءامضاء

  
  

  پذیر است/ نیست.پذیر است/ نیست.  امکانامکان  مسابقهمسابقهبرده در برده در   شرکت نامشرکت نام
  مسوول پذیرشمسوول پذیرش  امضاءامضاءنام و نام خانوادگی و نام و نام خانوادگی و 

  
  

 

 

محلّ الصاق 

 عكس
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    کاربرگ دریافت مدارک ثبت نامکاربرگ دریافت مدارک ثبت نام
  .............. زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری: ................................................................ زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری: ......................................................ه: .............................................................ه: .............................................................دوردورعنوان عنوان 

  

ف
ردی

ف
ردی

  

    کد ملّیکد ملّی  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام

        
  
  
  
  

            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
های خالی جدول فوق، عنوان مدارک الزم برای ثبت  مسوول محترم ثبت نام، در سرستون

 نامة مربوط؛ درج نمایید. در حال برگزاری و طبق شیوه دوره آموزشینام را با توجّه به 

نام و پذیرش ثبتِمسوول  نام و امضای   
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  ة ثبت نامة ثبت نامشهریشهریکاربرگ دریافت کاربرگ دریافت 

  گزاری: ........................................................گزاری: ............................................................................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان بر....................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان بر  ه:ه:دوردورعنوان عنوان 

ف
ردی

ف
ردی

  

  شماره شماره   نقدینقدی  کد ملّیکد ملّی  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام
  فیش بانکیفیش بانکی

    مبلغ پرداختیمبلغ پرداختی
  )به ریال()به ریال(

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    جمع کل:جمع کل:

 سرپرست دورهنام و نام خانوادگی و امضای  نام و نام خانوادگی و امضای مسوول ثبت نام و پذیرش 
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    نهادنهاد  نظرخواهی و ارائة پیشنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ کاربرگ 

  ......................................................................................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری: ................................................................ زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری: .............: ....................: ....................ههدوردورعنوان عنوان 

مشابه تأثیرگذار بوده و موا را در هور چوه    مشابه تأثیرگذار بوده و موا را در هور چوه      هایهای  ههدوردورو و   ههدوردورتواند در کمّیت و کیفیت این تواند در کمّیت و کیفیت این   نهادهای حضرت عالی مینهادهای حضرت عالی می  کنندۀ گرامی؛ اعالم نظر و پیشکنندۀ گرامی؛ اعالم نظر و پیش  شرکتشرکت

  با سپاس و احترام.با سپاس و احترام.  ها یاری نماید.ها یاری نماید.  بهتر برگزار نمودن آنبهتر برگزار نمودن آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توجه: در این برگه ذکر 

 نام الزامی  نیست.
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  دورهدورهکننده در کننده در   شرکتشرکت  خالصه مشخصات فردیخالصه مشخصات فردیکاربرگ کاربرگ 

  ..............................من قه:من قه:..........................................................شهرستان:شهرستان:..............................................استان:استان:مکان برگزاری: مکان برگزاری:   ................................................................تا تا   ................................ ................................ از از   ............................................................ زمان برگزاری:............................................................ زمان برگزاری:عنوان دوره: .....................عنوان دوره: .....................
  

ف
ردی

ف
ردی

  

  شناسنامهشناسنامه  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام

  کد ملیکد ملی

  تاریخ تولدتاریخ تولد

  نام پدرنام پدر

  محل سکونتمحل سکونت  محل تولدمحل تولد
شماره حکم شماره حکم 

  پیش نیازپیش نیاز
  نظام وظیفهنظام وظیفه

  )ذکر وضعیت()ذکر وضعیت(
  تلفن تماستلفن تماس

  شمارهشماره  التینالتین  فارسیفارسی
استان محل استان محل 

  صدورصدور
شهرستان شهرستان 

  محل صدورمحل صدور
  شهرستانشهرستان  استاناستان  شهرستانشهرستان  استاناستان  سالسال  ماهماه  روزروز

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  تکمیل کاربرگتکمیل کاربرگمسوول مسوول نام و نام خانودادگی و امضاء نام و نام خانودادگی و امضاء 

  مربیگری، طراحی، داوری و... بصورت تایپ شده الزامی است.مربیگری، طراحی، داوری و... بصورت تایپ شده الزامی است.  ها اعم از کارآموزی،ها اعم از کارآموزی،  تکمیل این کاربرگ برای تمامی دورهتکمیل این کاربرگ برای تمامی دوره
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  اطالعات حساب بانكی کادر اجراییاطالعات حساب بانكی کادر اجرایی  کاربرگکاربرگ

  ری: ........................................................ری: ............................................................ مکان برگزا.... مکان برگزاعنوان دوره: ....................................................................... زمان برگزاری:............................عنوان دوره: ....................................................................... زمان برگزاری:............................
  

ف
ردی

ف
ردی

  

  مالحظاتمالحظات  شماره عابر بانکشماره عابر بانک  تلفن همراهتلفن همراه  سمتسمت  خانوادگیخانوادگی  نام و نامنام و نام

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
  

  کاربرگکاربرگتکمیل تکمیل مسوول مسوول   امضاءامضاءنام و نام و 
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  دوره آموزشدوره آموزشکاربرگ الصاق عكس کاربرگ الصاق عكس 

  ..........................................................................  تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری....... ....... ....................................................................................................................:.....:.....عنوان دورهعنوان دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دورهدورهسرپرست سرپرست   امضاءامضاءنام و نام و 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّید ک  
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

خوردگی و نشان مهر باشد. شدگی، خط بایست سالم، جدید، بدون سوراخ های الصاقی می ستمامی عک توجّه:  
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    دوره آموزشدوره آموزشسال در سال در   8181تر از تر از   کنندگان با سنّ کمکنندگان با سنّ کم  تعهّدنامة شرکتتعهّدنامة شرکتکاربرگ کاربرگ 

  

  صات ولی / سرپرست / قیم:صات ولی / سرپرست / قیم:مشخّمشخّ

نامه شمارۀ .................................. فرزند ............................... به عنوان ولی نامه شمارۀ .................................. فرزند ............................... به عنوان ولی   ............................... به شناس............................... به شناسجانب ...............جانب ...............  ایناین

.................................................... .................................................... / سرپرست /قیم قانونی خانم/آقای ............................................................ به کد ملّی ................/ سرپرست /قیم قانونی خانم/آقای ............................................................ به کد ملّی ................

نووردی و  نووردی و    فرزند ....................... متّولد روز ........ ماه ........ سال ........ ضمن قبوولی و احتورام بوه کلّیوة قووانین فدراسویون کووه       فرزند ....................... متّولد روز ........ ماه ........ سال ........ ضمن قبوولی و احتورام بوه کلّیوة قووانین فدراسویون کووه       

........................................... مسوولیت هر گونه حادثوة  ........................................... مسوولیت هر گونه حادثوة  ......................  دورهدورهبرده در برده در   صعودهای ورزشی، با ابراز رضایت کامل از حضور نامصعودهای ورزشی، با ابراز رضایت کامل از حضور نام

  پذیرم.پذیرم.  ممکن را میممکن را می

  جانب به قرار زیر است:جانب به قرار زیر است:  نشانی دقیق پستی و شمارۀ تلفن منزل ایننشانی دقیق پستی و شمارۀ تلفن منزل این

  

  

  

  

  

  

  نام و نام خانوادگی، امضاءنام و نام خانوادگی، امضاء

  تاریختاریخ

  

  

  

  

  

باشد. فوق مورد تأیید می یو امضا مندرجات درستی  
 

 نام، امضا و مهر
 استان نوردی و صعودهای ورزشی هیوت کوهرئیس 
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  (2از  8)صفحه  آموزش دورهر ظان گزارش کاربرگ

  

 نماید.نماید.  تکمیل میتکمیل می  دورهدوره  ناظرناظراین کاربرگ را این کاربرگ را  

  ............................................  تاتا...................... ......................   ازاز: : تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری    ..........................................................................................................................................  ::ههدوردورعنوان عنوان 

  

  ............................................................................................................  ::سرپرست دورهسرپرست دورهنا  و نا  خانوداگی نا  و نا  خانوداگی 

  

  ................................................................................................  ::ههناظر دورناظر دورنا  و نا  خانوادگی نا  و نا  خانوادگی 

  

  محلّ برگزاری:محلّ برگزاری:

  .................. من قه: ................................................................ من قه: ..............................................استان: ............................... شهرستان: .................................... شهر: ...............استان: ............................... شهرستان: .................................... شهر: ...............

  

  

  ..................................................................................................................................  شمارة مجوّز برگزاری:شمارة مجوّز برگزاری:

  

  برگزارکننده:برگزارکننده:

    نوردی و صعودهای ورزشی:نوردی و صعودهای ورزشی:  فدراسیون کوهفدراسیون کوه

  ........................................................................................................................................................................................  و صعودهای ورزشی استان:و صعودهای ورزشی استان:  نوردینوردی  هیوت کوههیوت کوه

  ........................................................................................................................................................................................  گاه:گاه:  نوردی/آموزشنوردی/آموزش  باشگاه/گروه کوهباشگاه/گروه کوه

  ........................................................................................................................................................................................  ::سازمان/نهادسازمان/نهاد
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  ((22از از 22)صفحه )صفحه   دوره آموزشر اظنکاربرگ گزارش 

  

  شرح حوادث:  شرح حوادث:  
  

  

  

  

  

  ه:ه:دوردورنقاط قوّت نقاط قوّت 
  

  

  

  

  

  

  

  ه:ه:دوردورنقاط ضعف نقاط ضعف 
  

  

  

  

  

  

  

  ::دورهدورهشرح تخلّفات شرح تخلّفات 
  

  

  

  

  

  

  ه:ه:دوردورنظرها دربارة نظرها دربارة   نهادها و نقطهنهادها و نقطه  پیشپیش
  

  

  

  

 هدورامضای ناظر و نا  و نا  خانوادگی  

 

 تاریخ:
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  ((33از از   88)صفحة )صفحة   دورۀ آموزشدورۀ آموزش  گزارش سرپرستگزارش سرپرست  کاربرگکاربرگ

  نماید.نماید.  تکمیل میتکمیل می  دورهدوره  پرستپرست* این کاربرگ را سر* این کاربرگ را سر

  3131..............//..............//..............تا تا   3131..............//..............//..............از از   ::تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ..................................................................................................................................................................: : ههدوردورعنوان عنوان 

    ......................................................................................................................: : سرپرست دورهسرپرست دوره

  ..............................................................................................................................................................................................................................  نوردی و صعودهای ورزشی:نوردی و صعودهای ورزشی:  ناظر فدراسیون کوهناظر فدراسیون کوه

  ::دورهدوره  کادر اجراییکادر اجرایینا  کامل نا  کامل 

          

          

          

          

          

          

          

  محل برگزاری:محل برگزاری:

  ............................... من قه: .............................................................................. من قه: ............................................................................. شهرستان: ................................................ شهر: ............................................ شهرستان: ................................................ شهر: ..............استان:استان:

  ................................................................................................................................  شماره مجوز برگزاری:شماره مجوز برگزاری:

    برگزارکننده:برگزارکننده:

  □□نوردی و صعودهای ورزشی نوردی و صعودهای ورزشی   فدراسیون کوهفدراسیون کوه

    ................................................................................................................................تان: تان: نوردی و صعودهای ورزشی اسنوردی و صعودهای ورزشی اس  هیوت کوههیوت کوه

    ................................................................................................................................نوردی / آموزشگاه: نوردی / آموزشگاه:   باشگاه/ گروه کوهباشگاه/ گروه کوه

  ................................................................................................................................سازمان / نهاد: سازمان / نهاد: 
  

  یت شرکت کنندگانیت شرکت کنندگانوضعوضع
  

  میانگین سنیمیانگین سنی  سن پیشینهسن پیشینه  سن کمینهسن کمینه  تعداد شرکت کنندگانتعداد شرکت کنندگان
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  ((33از از   22)صفحة )صفحة   دوره آموزشدوره آموزش  سرپرستسرپرست  گزارشگزارشکاربرگ کاربرگ 

  

  مشخصات کادر برگزار کننده دوره آموزشمشخصات کادر برگزار کننده دوره آموزش

  تلفن تماستلفن تماس  آموزیآموزیدرجه مربی گری، شماره کارت بازدرجه مربی گری، شماره کارت باز  شماره حکم مأموریتشماره حکم مأموریت  سمتسمت  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف

00            

11            

33            

22            

11            

  دورهدورهن ن مدرسیمدرسیوضعیت وضعیت 

ف
فردی
ردی

  

  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی
  بینی موارد ایمنیبینی موارد ایمنی  پیشپیش  توانایی علمی و فنیتوانایی علمی و فنی  آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی  آموزشآموزشمهارت در مهارت در   آراستگیآراستگی  انضباطانضباط

  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع

00                                                    

11                                                    

33                                                    

22                                                    

11                                                    

  ض= ضعیفض= ضعیف  م= متوسطم= متوسط  خ= خوبخ= خوب  ع= عالیع= عالی

  

  تلفن کارآموزان دورهتلفن کارآموزان دوره

  تلفن تماس تلفن تماس   نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف  تلفن تماس تلفن تماس   نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

  ول باال تکثیر و ضمیمه شود.ول باال تکثیر و ضمیمه شود.اا* در صورت نیاز جد* در صورت نیاز جد
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  ((33از از   33)صفحة )صفحة   دوره آموزشدوره آموزشسرپرست سرپرست گزارش گزارش کاربرگ کاربرگ 
  

  

  شرح جوادث: شرح جوادث: 

  

  

  

  ::روزانهروزانه  زمان بندیزمان بندیگزارش مختصر و گزارش مختصر و 

  

  

  

  

  

  

  

  صورت وضعیت مالی دورهصورت وضعیت مالی دوره

  عتبار:عتبار:محل تأمین امحل تأمین ا

  

  

  

  ::هاها  شرح هزینهشرح هزینه

  

  

  توضیحات موردنیاز درباره صورت وضعیت مالی:توضیحات موردنیاز درباره صورت وضعیت مالی:

  

  

  

  در صورت میزبانی وبرگزاری توسط هیوت استاندر صورت میزبانی وبرگزاری توسط هیوت استان

 رئیس هیوت کوه نوردی و  امضاءنام و   مسوول نهاد برگزار کننده دوره امضاءنام و    سرپرست: امضاءنام و  
 وتصعودهای ورزشی استان به همراه مهر هی
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 کنندگان در دوره آزمون آمادگی جسمانی شرکت کاربرگ
 ................................ مکان برگزاری: ....................................... عنوان دوره: .............................................. زمان برگزاری:

 

ف
ردی

 

 وادگینام و نام خان
 مواد آزمون

 مالحظات نتیجه
 دراز و  بارفیکس

 نشست
 دوی

 9  ×2 
انع اف تنه 
 به جلو

 تعادل 
 ایستا

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 ناظر امضاءو  و نام خانوادگی نام سرپرست دوره امضاءو  و نام خانوادگی نام دورهو مربیان  نیمدرس امضاءو  نام خانوادگی و نام

   

   

   

 
  ثبت گردد 11تا  0نمرات از. 

  (0131و  0119 نمرات براساس جدول آمادگی جسمانی و س   دوره لحاظ گردد .) کاربرگ شماره 
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  کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشیکارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی  ریز نمراتریز نمرات  کاربرگکاربرگ
  شهرستان:شهرستان:  --44  استان:استان:  --11  تاریخ برگزاری:تاریخ برگزاری:  --22  تاریخ تکمیل کاربرگ:تاریخ تکمیل کاربرگ:  --33

  تعداد قبولی:تعداد قبولی:  --11  تعداد شرکت کننده:تعداد شرکت کننده:  --00  محل بزگزاری:محل بزگزاری:  --99  ::برگزار کنندهبرگزار کننده  --00

  کد ملیکد ملی  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف

  تاریخ تولدتاریخ تولد

در
م پ
نا

در
م پ
نا

  

ود
ودصع
صع

ت  
مای
ح

ت
مای
ح

  

دو
پان

دو
پان

یلی
ل

سی  
شنا
زار
اب

سی
شنا
زار
اب

  

ره
رهگ
گ

  

ت
یزا
جه
و ت
زم 
لوا

ت
یزا
جه
و ت
زم 
لوا

هی  
رو
ی گ

کار
هم

هی
رو
ی گ

کار
هم

یط  
مح
 و 
دی
 فر
ت
داش

به
یط
مح
 و 
دی
 فر
ت
داش

به
  

نی
سما

 ج
گی
ماد
آ

نی
سما

 ج
گی
ماد
آ

  

  

لی
عم
ی 
نها
مو
 آز
دل
مع

لی
عم
ی 
نها
مو
 آز
دل
مع

  

ی
ور
 تو
ون
آزم
ل 
عد
م

ی
ور
 تو
ون
آزم
ل 
عد
م

  

ون
آزم
جه 

نتی
ون
آزم
جه 

نتی
  

  شماره حکمشماره حکم

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 اصل فیش واریزی به حساب فدراسیون  -1 روی کارت ملی کارآموزان:  رونوشت پشت و -0  کنترل مدارک )توسط هیوت استان(:

 و نام خانوادگی و امضاء نام

نام و نام خانوادگی رئیس هیوت کوه نوردی  سرپرست: ناظر: مربی: مدرس:

 و صعودهای وزشی استان:

 مهر هیوت –امضاء 

 .بایست تایپ گردد می * کاربرگ فوق
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  کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشیکارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی  ریزنمراتریزنمرات  کاربرگکاربرگ
  شهرستان:شهرستان:  --44  استان:استان:  --11  تاریخ برگزاری:تاریخ برگزاری:  --22  تاریخ تنظیم کاربرگ:تاریخ تنظیم کاربرگ:  --33

  تعداد قبولی:تعداد قبولی:  --11  تعداد شرکت کننده:تعداد شرکت کننده:  --00  محل بزگزاری:محل بزگزاری:  --99  برگزار کننده:برگزار کننده:  --00

  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف
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ی 
کار
هم

ب
ضری

ی )
وه
گر
ی 
کار
هم

00 ))   

ط 
حی
و م
ی 
رد
ت ف

داش
به

ط 
حی
و م
ی 
رد
ت ف

داش
به

ب
ضری

(
ب
ضری

(
00 ))   

ب
ضری

ی )
مان
جس
ی 
دگ
آما

ب
ضری

ی )
مان
جس
ی 
دگ
آما

33 ))   

ون
آزم
ل 
عد
م

ون
آزم
ل 
عد
م

هاها  
لی
عم
ی 

لی
عم
ی 

  

ی
ور
 تو
ون
آزم
ل 
عد
م

ی
ور
 تو
ون
آزم
ل 
عد
م

  

جه
نتی

جه
نتی

  

  شماره گواهی نامه پیشرفتهشماره گواهی نامه پیشرفته

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

 

 اصل فیش واریزی به حساب فدراسیون  -3 رونوشت گواهینامه کارآموزی مقدماتی  -1 رونوشت پشت و روی کارت ملی کارآموزان:  -0 کنترل مدارک )توسط هیوت استان(:
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی رئیس هیوت کوه نوردی  سرپرست: ناظر: مربی: مدرس:

 و صعودهای وزشی استان:

 وتمهر هی –امضاء 

 .دگرد 38بایست لحاظ گردد و جهت احتساب معدل جمع نمرات تقسیم بر عدد  می پس از ضرب در این ضریبدر بخش دروس عملی باشد. نمره شرکت کننده  می بیشتر ها ضریب برای آن لحاظ شده است که اهمیت بعضی از بخش* 

 .بایست تایپ گردد می * کاربرگ فوق
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  69 -ص 334شناسه  شمارة

  های کارآموزی پیشرفته، مربیگری و طراحی صعودهای ورزشی ویژه مدرس رگ امتیاز دهی به لوازم و تجهیزات دورهکارب

  ................................................................................................................مکان برگزاری ...........مکان برگزاری ............... .... تا ...............تا ...............  ....................................عنوان دوره: ............................................................ زمان برگزاری: از عنوان دوره: ............................................................ زمان برگزاری: از 
  

ف
ردی

ف
ردی

  

  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

  ابزارهای انفرادیابزارهای انفرادی  ابزارهای گروهیابزارهای گروهی

ت
مرا
ل ن
ع ک

جم
ت
مرا
ل ن
ع ک

جم
  

  توضیحاتتوضیحات

اب
طن

اب
طن

یل  
در

یل
در

ول  
ه ر
ست
د

ول
ه ر
ست
د

  

ته 
رم
س

ته 
رم
س

1111   

ش
چک

ش
چک

س  
ارن
ه

س
ارن
ه

  

دی
نور
نگ
 س
ش
کف

دی
نور
نگ
 س
ش
کف

  

دار
چ 
 پی
ین
اراب
ک

دار
چ 
 پی
ین
اراب
ک

  

گ
لین
اس

گ
لین
اس

رود  
ر ف
بزا
ا

رود
ر ف
بزا
ا

  

ری
گ

ری
گ

  
ری

گ
ری

گ
دی  
نور
نگ
 س
اله
ک

دی
نور
نگ
 س
اله
ک

  

ودر
ه پ
یس
ک

ودر
ه پ
یس
ک

  

پپ
ب
اس
 من
ک
شا
و

ب
اس
 من
ک
شا
و

  

مه
تس

مه
تس

دی  
فرا
ب ان

طنا
دی
فرا
ب ان

طنا
  

گ
رین
ار 
آچ

گ
رین
ار 
آچ

  

مار
یو

مار
یو

  

ن 
ر ال
آچا

ن 
ر ال
آچا

66 و و    88   

ول
ه ر
فح
ص

ول
ه ر
فح
ص

زار  
ت اف

وش
ن

زار
ت اف

وش
ن

  

ک
کم
ت 
کی

ک
کم
ت 
کی

  
لیه
 او
ی
ها

لیه
 او
ی
ها

  

0101  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1111  0101  11  11  11  11  11  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  1,11,1  
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

  ی دوره نمایید. نیمی از امتیاز هر ستون مربوط به همراه داشتن وسیله و نیمی دیگر مختص مناسب و استاندارد بودن ابزار است.ی دوره نمایید. نیمی از امتیاز هر ستون مربوط به همراه داشتن وسیله و نیمی دیگر مختص مناسب و استاندارد بودن ابزار است.ی گزارش و آزمون نهایی گزارش و آزمون نهایهاها  این کاربرگ را پس از تکمیل پیوست کاربرگاین کاربرگ را پس از تکمیل پیوست کاربرگ
  

    امضاءامضاءنا  و نا  خانوادگی و نا  و نا  خانوادگی و 

  ناظرناظر  سرپرستسرپرست  مدرس و مربیمدرس و مربی
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  69 -ص 330شناسه  شمارة

  زشیزشیرروو  پیش نویس ریز نمرات آزمون دوره تربیت مربی صعودهایپیش نویس ریز نمرات آزمون دوره تربیت مربی صعودهایکاربرگ 

  ..............................  محل برگزاریمحل برگزاری.... .... تا ...............تا ...............  ....................................از از زمان برگزاری: زمان برگزاری:   : ................................................... : ................................................... کارآموزکارآموزنام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی   ......................................................................................ه: ........ه: ........دوردورعنوان عنوان 
  

00  11  33  22  11  66  77  88  99  0101  0000  0101  

  گرهگره
  ((  11)ضریب)ضریب

  کارگاهکارگاه
  ((33)ضریب )ضریب 

  ((33صعود )ضریب صعود )ضریب 
  حمایتحمایت
  ((22  )ضریب)ضریب

  پاندولیپاندولی
  ((22  )ضریب)ضریب

  ابزارگذاریابزارگذاری
  ((11  )ضریب)ضریب

  فرودفرود
  ((33  )ضریب)ضریب

  صعود با ابزارصعود با ابزار
  ((33)ضریب )ضریب 

  رول کوبیرول کوبی
  ((33  )ضریب)ضریب

  طراحی مسیرطراحی مسیر
  ((11)ضریب )ضریب 

مهارت در مهارت در 
  تدریستدریس
  ((11)ضریب )ضریب 

همکاری گروهی همکاری گروهی 
و و 
  پذیریپذیری  مسوولیتمسوولیت
  ((00  )ضریب)ضریب

  لدرلدربُبُ  سرطنابسرطناب

  درستیدرستی
  گرهگره

1212    
ایمنایمن
  یی

1212    
  اتماماتمام
  مسیرمسیر

0101    

سیر 
م

سیر 
م

33   

    11  پاداشپاداش
  دستدست
  ترمزترمز

    1212  اضطراباضطراب    0202
  درجهدرجه
  صعودصعود

0101    
  برپاییبرپایی
  کارگاهکارگاه

    0202  استقامتاستقامت    0202
  شناختشناخت
  سنگسنگ

0202    
  سرعتسرعت
  عملعمل

0202    
  انتقالانتقال
  مفاهیممفاهیم

0101    
  حضور وحضور و
  غیابغیاب

0101    

  کاربریکاربری
  گرهگره

1111    
  نوعنوع
  افزارافزار

0101    
  مسیرمسیر
  خوانیخوانی

    3131  تاپتاپ    0202
  تتحمایحمای

  فردیفردی
3131    

برخورد برخورد 
  بهبه

  دیوارهدیواره
0101    

  نحوهنحوه
کارگزاری کارگزاری 

  ابزارابزار
0101    

شناخت شناخت 
  ابزارابزار
  فرودفرود

3131    
  اتصالاتصال
  ابزارابزار

3131    
  بررسیبررسی
  مسیرمسیر

0202    
  هدفمندهدفمند

  بودنبودن
0202    

  تسلط برتسلط بر
  مطالبمطالب

    0202  مشارکتمشارکت    3131

  سرعتسرعت
  عملعمل

0101    
  مکانمکان
برپایبرپای
  یی

0202    
  نحوهنحوه

  انداختنانداختن
  میانیمیانی

3131    

سیر 
م

سیر 
م

00   

    11  پاداشپاداش
  حمایتحمایت

  استاتیکاستاتیک
3131    

  اعتماد بهاعتماد به
  نفسنفس

0101    
درستی درستی 

کارگزاری کارگزاری 
  ابزارابزار

3131    
  شوک بهشوک به
  کارگاهکارگاه

3131    
  نوعنوع
  ابزارابزار

3131    
  محلمحل
  کوبشکوبش

3131    
  ابزارابزار
  الزمالزم

3131    
  مدیریتمدیریت
  کالسکالس

3131    
  بهداشتبهداشت
  محیطیمحیطی

0202    

      
  نوعنوع

کارگاکارگا
  هه

3131    
  آهنگآهنگ
  صعودصعود

    3131  تاپتاپ    3232
  حمایتحمایت

  دینامیکدینامیک
3131    

  فشار بهفشار به
  دیوارهدیواره

0202    
  شناختشناخت
کاربری کاربری 

  ابزارابزار
3232    

بررسی بررسی 
انتهای انتهای 
  طنابطناب

3131    
نحوه نحوه 
  فشارفشار

  پاپا
3131    

  سرعتسرعت
  عملعمل

3131    
  درجهدرجه
  سختیسختی

3131    
  مدیریتمدیریت

  زمانزمان
3131    

  بهداشتبهداشت
  فردیفردی

0202    

            
حرکات حرکات 

  پاپا
3232    

سیر 
م

سیر 
م

11   

    11  پاداشپاداش
نحوه نحوه 
  اتصالاتصال
  ابزارابزار

3232          
  سرعتسرعت
  عملعمل

3232    
  محلمحل
  فرودفرود

3131    
نحوه نحوه 
  کششکشش
  دستدست

3131    
  نحوهنحوه
  کوبشکوبش

3131    
  تنوعتنوع

  طراحیطراحی
3232    

  فنفن
  بیانبیان

3232    
حسن حسن 
  رفتاررفتار

3131    

            
  اتصالاتصال
  گرهگره

    3131  تاپتاپ    11
نحوه نحوه 
  طنابطناب
  دادندادن

11          
آزمایش آزمایش 

  ابزارابزار
3232    

  شکلشکل
  فرودفرود

3232    
  حمایلحمایل
  ابزارابزار

3232    
  فاصلهفاصله

  هاها  رولرول
    0202  نوآورینوآوری    11

  وضعوضع
  ظاهریظاهری

11          

            
  حرکاتحرکات
  دستدست

3232    

سیر 
م

سیر 
م

11   

    11  پاداشپاداش
  سرعتسرعت
  عملعمل

11          
شکست شکست 

  طنابطناب
11    

  آهنگآهنگ
  فرودفرود

3232    
آ[نگ آ[نگ 
  صعودصعود

3232    
  شکستشکست
  طنابطناب

11          
  مشارکتمشارکت

  طلبیطلبی
11          

            
  بررسیبررسی
    حمایتحمایت

  چیچی
    3131  تاپتاپ    11

بررسی بررسی 
  صعودصعود
  کنندهکننده

3232                            
  نوعنوع

  کارگاهکارگاه
11          

لوازم لوازم 
  کمککمک

  آموزشیآموزشی
11          

سیر                   
م

سیر 
م

11     11  پاداشپاداش  
  محلمحل

  استقراراستقرار
11                                        

حسن حسن 
  رفتاررفتار

11          

                                                          3131  تاپتاپ                  

      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      ععجمجم      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع
  

 گردد. 31بایست لحاظ گردد و جهت احتساب معدل جمع نمرات تقسیم بر عدد  می باشد. نمره شرکت کننده پس از ضرب در این ضریب می بیشتر ها * ضریب برای آن لحاظ شده است که اهمیت بعضی از بخش

 

 :ناظر امضاءو  نا   نا  خانوادگی                                                                                                                          مدرسین دوره:  امضاءو نا  خانوادگی  نا  

 
 معدل:
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  69 -ص 339شناسه  شمارة

  زشیزشیررمسیر صعودهای ومسیر صعودهای و  طراحطراحپیش نویس ریز نمرات آزمون دوره پیش نویس ریز نمرات آزمون دوره کاربرگ 

  ..............................  : ...................................................  زمان برگزاری: از .................. تا ................... محل برگزاری: ...................................................  زمان برگزاری: از .................. تا ................... محل برگزاریکارآموزکارآموز..................................... نام و نام خانوادگی ..................................... نام و نام خانوادگی عنوان دوره: ..............عنوان دوره: ..............
  

00  11  33  22  11  66  77  88  99  0101  

  گرهگره
  ((33)ضریب )ضریب 

  کارگاهکارگاه
  ((33)ضریب )ضریب 

  ((11  صعود )ضریبصعود )ضریب
  حمایتحمایت
  ((22  )ضریب)ضریب

  طراحی مسیرطراحی مسیر
  ((11  )ضریب)ضریب

  پاندولیپاندولی
  ((22  )ضریب)ضریب

  فرودفرود
  ((33  )ضریب)ضریب

  ابزارگذاریابزارگذاری
  ((11  )ضریب)ضریب

  رول کوبیرول کوبی
  ((11  )ضریب)ضریب

همکاری گروهی و همکاری گروهی و 
  پذیریپذیری  مسوولیتمسوولیت

  بُلدربُلدر  سرطنابسرطناب  ((00)ضریب )ضریب 

  درستیدرستی
  گرهگره

    0101  اتمام مسیراتمام مسیر    1212  ایمنیایمنی    1212
سیر 

م
سیر 

م
33   

    11  پاداشپاداش
  دستدست
  ترمزترمز

    1212  اضطراباضطراب    3131  ململسرعت عسرعت ع    0202
برپایی برپایی 
  کارگاهکارگاه

0202    
  درجهدرجه
  صعودصعود

0101    
شناخت شناخت 

  سنگسنگ
11    

  حضور وحضور و
  غیابغیاب

0101    

  کاربریکاربری
  گرهگره

11
11  

  
  نوعنوع
  افزارافزار

    3131  تاپتاپ    0202  مسیر خوانیمسیر خوانی    0101
  حمایتحمایت
  فردیفردی

3131    
هدف مند هدف مند 

  بودنبودن
11    

  برخورد بهبرخورد به
  دیوارهدیواره

0101    
شناخت ابزار شناخت ابزار 

  فرودفرود
3131    

  نحوهنحوه
کارگزاری کارگزاری 

  ابزارابزار
0101    

بررسی بررسی 
  مسیرمسیر

    0202  مشارکتمشارکت    3232

  سرعتسرعت
  عملعمل

0101    
  مکانمکان
  برپاییبرپایی

0202    
نحوه نحوه 

  انداختنانداختن
  میانیمیانی

سیر     3131
م

سیر 
م

00     11  پاداشپاداش  
  حمایتحمایت

  استاتیکاستاتیک
    3232  ابزار الزمابزار الزم    3131

  اعتماد بهاعتماد به
  نفسنفس

0101    
شوک به شوک به 

  کارگاهکارگاه
3131    

درستی درستی 
کارگزاری کارگزاری 

  ابزارابزار
    3131  محل کوبشمحل کوبش    3131

  بهداشتبهداشت
  محیطیمحیطی

0202    

      
  نوعنوع

  کارگاهکارگاه
    3131  تاپتاپ    3232  آهنگ صعودآهنگ صعود    3131

  حمایتحمایت
  دینامیکدینامیک

3131    
ه ه درجدرج

  سختیسختی
3232    

  فشار بهفشار به
  دیوارهدیواره

0202    
بررسی بررسی 

  انتهای طنابانتهای طناب
3131    

  شناختشناخت
  کاربری ابزارکاربری ابزار

    3131  سرعت عملسرعت عمل    3232
  بهداشتبهداشت

  فردیفردی
0202    

سیر     3232  حرکات پاحرکات پا            
م

سیر 
م

11     11  پاداشپاداش  
  نحوه اتصالنحوه اتصال

  ابزارابزار
    3131  محل فرودمحل فرود          3232  تنوع طراحیتنوع طراحی    3232

  سرعتسرعت
  عملعمل

    3131  حسن رفتارحسن رفتار    3232  نحوه کوبشنحوه کوبش    3232

    3131  پپتاتا    11  اتصال گرهاتصال گره            
  نحوه طنابنحوه طناب

  دادندادن
          3131  هاها  فاصله رولفاصله رول    3232  آزمایش ابزارآزمایش ابزار    3232  شکل فرودشکل فرود          3131  نوآورینوآوری    11

            
حرکات حرکات 

  دستدست
3232    

سیر 
م

سیر 
م

11   

    11  پاداشپاداش
  سرعتسرعت
  عملعمل

    3232  آهنگ فرودآهنگ فرود          3131  ایمنیایمنی    11
شکست شکست 

  طنابطناب
11    

شکست شکست 
  طنابطناب

3232          

            
بررسی بررسی 
  حمایتحمایت

  چیچی
    3131  تاپتاپ    11

بررسی بررسی 
  صعودصعود
  کنندهکننده

3232    
ولی ولی زمان تحزمان تح

  مسیرمسیر
0202          

برپایی برپایی 
  کارگاهکارگاه

          3232  نوع کارگاهنوع کارگاه          0202

سیر     0101  اتمام مسیراتمام مسیر            
م

سیر 
م

11     11  پاداشپاداش  
  محلمحل

  استقراراستقرار
          3232  نوع رولنوع رول                            11

                                              3131  تاپتاپ                  

      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع      جمعجمع

 گردد. 31بایست لحاظ گردد و جهت احتساب معدل جمع نمرات تقسیم بر عدد  می باشد. نمره شرکت کننده پس از ضرب در این ضریب می بیشتر ها ن لحاظ شده است که اهمیت بعضی از بخش* ضریب برای آ

 

 :ناظر امضاءو نا  و نا  خانوادگی نا                                                                                                                          مدرسین دوره:  امضاءو و نا  خانوادگی نا  

 معدل: 
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  جمع بندی نهایی دوره مربی گریجمع بندی نهایی دوره مربی گری  کاربرگکاربرگ
  استان محل برگزاریاستان محل برگزاری  برگزار کننده:برگزار کننده:  عنوان دوره:عنوان دوره:

  شهرستان محل برگزاریشهرستان محل برگزاری  محل برگزاریمحل برگزاری  ..................تاریخ برگزاری از .............. تا ..........تاریخ برگزاری از .............. تا ..........

  طبیعی و نا  سالن محل برگزاریطبیعی و نا  سالن محل برگزاری  منط همنط ه  تعداد شرکت کنندگان: تعداد شرکت کنندگان:   تاریبخ تکمیل کاربرگ:تاریبخ تکمیل کاربرگ:

  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف
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  مالحظاتمالحظات  شماره حکمشماره حکم

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

  و امضاءو امضاء  و نام خانوادگیو نام خانوادگی  نامنام
  در صورت میزبانی دورهدر صورت میزبانی دوره  ناظرناظر                                            سرپرستسرپرست                                                                        مدرسینمدرسین

  نا  و امضا و مهر هیئتنا  و امضا و مهر هیئت

  کوهنوردی و صعودهای ورزشیکوهنوردی و صعودهای ورزشی

  رئیی رئیی   امضاءامضاءنا  و نا  و 

  فدراسیونفدراسیون  کارگروه صعودهای ورزشیکارگروه صعودهای ورزشی
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  کاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحیکاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحی
  استان محل برگزاریاستان محل برگزاری  برگزار کننده:برگزار کننده:  عنوان دوره:عنوان دوره:

  شهرستان محل برگزاریشهرستان محل برگزاری  محل برگزاریمحل برگزاری  تاریخ برگزاری از .............. تا ...................تاریخ برگزاری از .............. تا ...................

  منط ه طبیعی و نا  سالن محل برگزاریمنط ه طبیعی و نا  سالن محل برگزاری  تعداد شرکت کنندگان: تعداد شرکت کنندگان:   تاریبخ تکمیل کاربرگ:تاریبخ تکمیل کاربرگ:

  ام و نام خانوادگیام و نام خانوادگینن  ردیفردیف
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  مالحظاتمالحظات  شماره حکمشماره حکم

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  و امضاءو امضاء  و نام خانوادگیو نام خانوادگی  نامنام
  در صورت میزبانی دورهدر صورت میزبانی دوره  ناظرناظر                                            سرپرستسرپرست                                                                        مدرسینمدرسین

  مهر هیئتمهر هیئتنا  و امضا و نا  و امضا و 

  کوهنوردی و صعودهای ورزشیکوهنوردی و صعودهای ورزشی

  نا  و امضاء رئیی نا  و امضاء رئیی 

  کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیونکارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون
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  کاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحی و داوری دو کوهستان )اسكای رانینگ(کاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحی و داوری دو کوهستان )اسكای رانینگ(
  استان محل برگزاریاستان محل برگزاری  برگزار کننده:برگزار کننده:  عنوان دوره:عنوان دوره:

  شهرستان محل برگزاریشهرستان محل برگزاری  محل برگزاریمحل برگزاری  ......................................تاریخ برگزاری از .............. تا تاریخ برگزاری از .............. تا 

  منط ه طبیعی و نا  سالن محل برگزاریمنط ه طبیعی و نا  سالن محل برگزاری  تعداد شرکت کنندگان: تعداد شرکت کنندگان:   تاریبخ تکمیل کاربرگ:تاریبخ تکمیل کاربرگ:

  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف
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  مالحظاتمالحظات

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

  و امضاءو امضاء  و نام خانوادگیو نام خانوادگی  نامنام                                                                                                                                        

در صورت میزبانی دوره نام و امضاء و مهر در صورت میزبانی دوره نام و امضاء و مهر   ناظرناظر  سرپرستسرپرست  مدرسینمدرسین

  هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشیهیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
  نام و امضاء رئیسنام و امضاء رئیس

  عودهای ورزشی فدراسیونعودهای ورزشی فدراسیونکارگروه صکارگروه ص
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  کاربرگ جمع بندی نهایی دوره داوریکاربرگ جمع بندی نهایی دوره داوری
  استان محل برگزاریاستان محل برگزاری  برگزار کننده:برگزار کننده:  عنوان دوره:عنوان دوره:

  شهرستان محل برگزاریشهرستان محل برگزاری  محل برگزاریمحل برگزاری  تاریخ برگزاری از .............. تا ...................تاریخ برگزاری از .............. تا ...................

  منط ه طبیعی و نا  سالن محل برگزاریمنط ه طبیعی و نا  سالن محل برگزاری  تعداد شرکت کنندگان: تعداد شرکت کنندگان:   تاریبخ تکمیل کاربرگ:تاریبخ تکمیل کاربرگ:

  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  ردیفردیف
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  مالحظاتمالحظات  شماره حکمشماره حکم

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

  و امضاءو امضاء  و نام خانوادگیو نام خانوادگی  نامنام

امضاء و مهر امضاء و مهر در صورت میزبانی دوره نام و در صورت میزبانی دوره نام و   ناظرناظر  سرپرستسرپرست  مدرسینمدرسین

  ییهیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشهیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش
  نام و امضاء رئیسنام و امضاء رئیس

  کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیونکارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون
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  ی طراحی و مربیگری صعودهای ورزشیی طراحی و مربیگری صعودهای ورزشیهاها  کاربرگ اعالم نتایج آزمون ورودی دورهکاربرگ اعالم نتایج آزمون ورودی دوره

  ............... تاریخ برگزاری دوره: ............................................................. تاریخ برگزاری دوره: ..............................................: .................................................. محل برگزاری دوره: ............................: .................................................. محل برگزاری دوره: ............................عنوان دورهعنوان دوره
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  توضیحاتتوضیحات  نتیجهنتیجه

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  

  ناظرناظر  و امضاءو امضاء  نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی  سرپرستسرپرستنام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء   مدرسین و مربیانمدرسین و مربیاننام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء 

      

  

  بایست به این کاربرگ پیوست گردد.بایست به این کاربرگ پیوست گردد.  میمی  ی پیش نویس نمراتی پیش نویس نمراتهاها  کاربرگکاربرگکلیه کلیه * * 
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  صعودهای ورزشی و طراجان مربیانآهنگی  های بازآموزی و هم کاربرگ نتایج دوره

 صفحة: ........ از: ...........

 .......................................................................... عنوان دوره:

 زمان برگزاری:............................... مکان برگزاری:........................................

لی
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م

 

 

 نتایج

     

ف
ردی

 

 نام پدر و نام خانوادگی نام
 تاریخ تولد

 کد ملی
 سال ماه روز

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  دوره نرسیمدو نام خانوادگی و امضاء  نام  

   

   

   

 ناظر امضاءو  و نام خانوادگی نام  سرپرست امضاءو  و نام خانوادگی نام 
 

 رئیس  امضاءو  و نام خانوادگی نام 
 فدراسیون کارگروه صعودهای ورزشی
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 کارورز کاربرگ عملکرد داور
 شماره تماس ....................................... ............................. درجه ................................................نام و نام خانوادگی کارورز ...............

 : تنظیم کاربرگتاریخ  ( :این مجوز باید از سوی کارگروه صعودهای ورزشی صادر گردد ) شماره مجوز جضور
 

 شماره تماس : وری  :نام و نام خانوادگی رئیس هویت دا

 شماره تماس : نام ونام خانوادگی ناظر:

 شماره تماس: مدیر مسابقه:

 محل برگزاری: عنوان مسابقه:

 شهرستان: استان:  تاریخ برگزاری:

 ن طه نظرات رئیی هیئت داوری:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «کارنامه داور کارورز »

 توضیحات ( 01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   مسوولیت پذیری 0

   آمادگی جسمانی 1

   وضع ظاهری 3

   لوازم وتجهیزات شخصی  2

   مهارت علمی )قوانین و مقررات( 1

   و توجه حسن برخورد 6

   حفط و نگهداری تجهیزات 7

   سرعت عمل 8

   ری گروهیهمکا 9

   مهارت فنی )آشنایی به کامپیوتر( 01

   جمع کل

 گردد. می این فر  توسط رئیی هیئت داوری تکمیل* 

 

  ادگی / امضاء ناظرنا  ونا  خانوادگی / امضاء رئیی هئیت داوری                                                                       نا  ونا  خانو
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 کاورز کاربرگ عملکرد طراح
 شماره تماس ....................................... ............................. درجه ................................................نام و نام خانوادگی کارورز ...............

 : تنظیم کاربرگتاریخ  ( :کارگروه صعودهای ورزشی صادر گردد این مجوز باید از سوی ) شماره مجوز جضور

 

 شماره تماس : :سرطراحنام و نام خانوادگی 

 شماره تماس : نام ونام خانوادگی ناظر:

 شماره تماس : مدیر مسابقه:

 تاریخ برگزاری: عنوان مسابقه:

 شهرستان: استان: تاریخ برگزاری: محل برگزاری: 

 :راحسر طن طه نظرات 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «کارورز  طراحکارنامه »

 توضیحات ( 01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   مسوولیت پذیری 0

   آمادگی جسمانی 1

   رعایت نکات ایمنی 3

   لوازم وتجهیزات شخصی  2

   ه قوانین و مقرراتآشنایی ب 1

   مهارت در طراحی 6

   توانایی صعود 7

   حفط و نگهداری تجهیزات 8

   سرعت عمل 9

   همکاری گروهی 01

   جمع کل

 گردد. می تکمیل سر طراحاین فر  توسط * 

 

 نا  ونا  خانوادگی / امضاء ناظر                                                                       سر طراحنا  ونا  خانوادگی / امضاء 
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 69 -ص 320شناسه  شمارة

 مشروطمربی  کاربرگ عملکرد
 ..............شماره تماس ......................... ............................. درجه ................................................نام و نام خانوادگی کارورز ...............

 : تنظیم کاربرگتاریخ  ( :این مجوز باید از سوی کارگروه صعودهای ورزشی صادر گردد ) شماره مجوز جضور

 

 شماره تماس : :مدرس دورهنام و نام خانوادگی 

 شماره تماس : نام و نام خانوادگی سرپرست دوره:

 شماره تماس : نام ونام خانوادگی ناظر:

 ان:است عنوان دوره: 

  شهرستان: تاریخ برگزاری: تاریخ  برگزاری دوره: 

 نام من قه طبیعی: سالن سنگ نوردی برگزاری دوره:

 :مدرس دورهن طه نظرات 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «مربی مشروط کارنامه »

 توضیحات ( 01تا  0 امتیاز ) عنوان ردیف

   انتقال مفاهیم 0

   آمادگی جسمانی 1

   رعایت نکات ایمنی 3

   آموزشی لوازم وتجهیزات 2

   مدیریت کالس 1

   مسوولیت پذیری 6

   مهارت در تدریس 7

   مهارت علمی 8

   مهارت فنی 9

   مهارت در امتیاز دهی 01

   جمع کل

 گردد. می میلتک مربی دورهین فر  توسط *ا

 

 نا  ونا  خانوادگی / امضاء ناظر                                                                       مدرس دورهنا  ونا  خانوادگی / امضاء 



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  های شیوه نامه  کارگروه صعودهای ورزشی
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 69 -ص 329شناسه  شمارة

 کاربرگ عملکرد مربی کارورز
 شماره تماس ....................................... ............................. درجه ................................................نام و نام خانوادگی کارورز ...............

 : تنظیم کاربرگتاریخ  ( :این مجوز باید از سوی کارگروه صعودهای ورزشی صادر گردد ) شماره مجوز جضور

 

 س :شماره تما :مدرس دورهنام و نام خانوادگی 

 شماره تماس : نام و نام خانوادگی سرپرست دوره:

 شماره تماس : نام ونام خانوادگی ناظر:

 استان: عنوان دوره: 

  شهرستان: تاریخ برگزاری: تاریخ  برگزاری دوره: 

 نام من قه طبیعی: سالن سنگ نوردی برگزاری دوره:

 :مدرس دورهن طه نظرات 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «مربی کارورز کارنامه »

 توضیحات ( 01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   انتقال مفاهیم 0

   آمادگی جسمانی 1

   رعایت نکات ایمنی 3

   آموزشی لوازم وتجهیزات 2

   مدیریت کالس 1

   مسوولیت پذیری 6

   در تدریس مهارت 7

   مهارت علمی 8

   مهارت فنی 9

   مهارت در امتیاز دهی 01

   جمع کل

 گردد. می تکمیل مربی دورهین فر  توسط *ا

 

 نا  ونا  خانوادگی / امضاء ناظر                                                                       مدرس دورهنا  ونا  خانوادگی / امضاء 



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  های شیوه نامه  کارگروه صعودهای ورزشی
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 اختتا 
 

 توانند نظرهای خویش را به نشانی:  تمامی عزیزان می

msfi.dabir@yahoo.com  وinfo@msfi.ir  

 کارگروه صعودهای ورزشی ارسال نمایند. برای

نظرهوا و   یزانوی را کوه نق وه   کارگروه صعودهای ورزشی دست تموامی عز 

نامه،  منظور ارتقای س   دانش و اصالح این شیوه نهادهای خود را به  پیش

 فشارد. نمایند؛ به گرمی می ارسال می

 
 

 موفّق باشید
 0396 تیر
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